
BAUMIT LIFE CHALLENGE 2020
Predstavujeme vám najkrajšie fasády v Európe

STARÁ KONŠTRUKCIA, NOVÉ HODNOTY
Ako Baumit zachováva stavebné konštrukcie a vytvára novú krásu

BUDE PEKNÉ!

TOTO

LETO
Ako môžeme v letných dňoch chrániť svoje zdravie
 pred nadmerným teplom a správnym zateplením
 prispieť k zdravej vnútornej klíme...
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Už v čase, keď sa meteorologická jar ešte len 

začala, sa teploty vyšplhali do výšok. Nakoľko 

nás teplé ročné obdobie aj tohto roku zahre-

je? Prognóza do roku 2050 znie: vlny horúčav budú 

trvať dvakrát dlhšie než v súčasnosti a počet po sebe 

nasledujúcich horúcich dní (a tropických nocí) stúpne  

z 5 na 10. A na dohľad nie je žiadne ochladenie. Teda 

-  pokiaľ s tým niečo neurobíme.

Bezsenné horúce noci 

Počas tropických nocí (> 20°C) nestačí na ochladenie 

ani nočný vzduch. Ak sa ani napriek otvoreným ok-

nám miestnosť správne neochladí, stálym spoloční-

kom sa stane nespavosť. Pre ľudské telo je najlepšie, 

ak má v noci chlad a tmu. Pri najnižšom bode telesnej 

teploty v cykle spánku a bdenia vytvára náš organizmus najväčšie 

množstvo melatonínu, hormónu spánku. Čo teda robiť, keď sú noci 

horúce?

Vetrať, no správnym spôsobom 

V lete je najlepší čas na vetranie počas noci a skoro ráno. Počas 

obdobia denných horúčav však nie je nočné ochladenie také účin-

né, a to vedie k zvýšeniu vnútornej teploty. Počas horúcich dní sa 

teplota zvýši približne o 5 °C. To znamená, že aj najnižšie teploty 

sú počas noci vyše 22 °C, a tak nie je nočné ochladenie vôbec 

účinné.

Letné prehriatie 

Najskôr sa musíme opýtať: Ktoré faktory majú vplyv na letné pre-

hrievanie? Zateplenie a vnútorné priestory: Dobre izolované a ma-

sívne postavené steny pôsobia ako účinný tepelný štít. Dostatočné 

zateplenie nielen znižuje zbytočné energetické straty počas zimy, 

ale takisto zabezpečuje, aby sa letné horúčavy nedostali do vnú-

torných priestorov, čím sa šetria zdroje na chladenie a dosahuje 

zdravšie vnútorné prostredie. Masívne stavebné prvky, ako sú be-

tónová dlažba alebo murované steny, stabilizujú teplotu vnútorných 

priestorov. Najviac k tomu prispieva prvých 5-10 cm z vnútornej 

strany miestnosti. Dôležitý je okrem toho výber vnútornej omietky 

prospešnej pre zdravie.

Milé čitateľky a milí čitatelia!

Počas prípravy tohto vydania sa situácia vo svete a v našej 

krajine menila viac ako dynamicky. Slovenské stavebníctvo 

patrí k rezortom, ktoré kríza zasiahla o čosi menej ako na-

príklad služby a dopravu. Napriek tomu sme museli prijímať 

mnohé opatrenia, ubezpečovať partnerov, že budeme naďalej vyrábať, zásobovať 

trh a, samozrejme, dbať na zdravie našich zamestnancov. Myslím si, že sa nám to  

vcelku podarilo a náš obchod neutrpel. Považujem to za malý zázrak, ale súčasne za 

veľký výkon všetkých zainteresovaných.Spoločnosť Baumit si praje, aby sme mohli 

normálne žiť, stavať a bývať, ale predovšetkým, aby sme všetci boli zdraví. V tom-

to čísle sme preto zhrnuli, čo všetko môžete pri súčasných stavebných projektoch  

a sanačných prácach urobiť pre svoje zdravie a pohodu, a ako nám v tomto období 

môžu pomôcť informácie a služby prostredníctvom online priestoru.

V letnom čísle vám okrem produktových tém prinášame rozhovor s protagonistami 

úspešnej rekonštrukcie kostola na Kalvárii, v prehľade vám predstavíme všetkých 

36 nominácií medzinárodnej súťaže o najkrajšiu fasádu Baumit Life Challenge 2020  

a pozveme vás doslova do kuchyne baumiťákov. 

V marci nás opustil priekopník v oblasti stavebných materiálov pán Friedrich Schmid.  

Spoločnosť Baumit v ňom stráca svojho zakladateľa a priemysel stavebných mate-

riálov veľkého vizionára. Jeho životný príbeh a úspechy zostávajú trvalou inšpiráciou 

pre nás všetkých. 

Dovoľte mi vysloviť uznanie všetkým našim zamestnancom, ktorí v tomto neľahkom 

období odvádzajú vynikajúcu prácu, a rovnako všetkým našim partnerom a fanúši-

kom za prejavenú dôveru. Je dôležité udržať si správnu víziu a vzájomne sa podpo-

rovať. Nevieme celkom odhadnúť, čo nás čaká, aké nám hrozia nebezpečenstvá, 

jedno je ale isté. Zodpovednosť každého z nás bude hrať kľúčovú úlohu aj naďalej. 

Takže: buďte zdraví!

Lubo Fussek

Apropo: Nezabudnite, že každá vaša reakcia, inšpirácia a dobre mienená rada nás 

vždy poteší. Píšte na redakcia@baumit.sk

Leto bude horúce!

Je čoraz teplejšie a zmena klímy je už naozaj citeľná. Ešte stále však 
môžeme aspoň trochu prispieť k príjemnej klíme v interiéri. Zateplite, 
šetrite CO2, šetrite energiu a vydýchnite si.
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Dýchajte!
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Dobré zateplenie:  
Takto držia fasády teplo vonku

Teplo sa prenáša vedením, žiarením a prúdením. Materiály s vysokou 

objemovou hmotnosťou [kg/m3] sú preto najlepšími tepelnými vodič-

mi. Neizolované steny, ktoré majú vysokú objemovú hmotnosť, preto 

vedú teplo do vnútra obytného priestoru obzvlášť rýchlo. Izolačné 

materiály majú oproti tomu nízku objemovú hmotnosť, a preto veľmi 

účinne tlmia vedenie tepla. Povrchové teploty vonkajších stavebných 

konštrukcií sa výrazne zvyšujú v dôsledku krátkovlnného slnečného 

žiarenia. Hnacou silou prenosu tepla do interiéru je rozdiel medzi von-

kajšou a vnútornou teplotou.

Ohrievajú sa miestnosti v dôsledku tmavých farieb fasád?

Je pravda, že tmavé farby absorbujú slnečné žiarenie viac než svetlé. 

Tmavé múry sa preto zohrievajú oveľa viac. Z výskumu vo výskumnom 

Baumit Viva parku vyplýva: Pri tmavej zateplenej betónovej stene  

a vonkajšej teplote 32 °C sa vnútorný vzduch zohreje maximálne na 

26,9 °C, nezateplená stena z rovnakého materiálu spôsobuje zvýše-

nie vnútornej teploty až na 41,6  °C. Aj z tohto porovnania vyplýva, 

že masívne zateplené steny sú najlepšou a najúčinnejšou tepelnou 

ochranou, a to bez ohľadu na farbu vonkajšej povrchovej úpravy.

Zateplenie ako
prirodzená

klimatizácia
Isté je, že si dokážeme chrániť zdravie pred veľkou horúčavou, po-

trebná je však dobrá ochrana pred letným prehriatím. Najdôležitejšie 

opatrenia na dosiahnutie „zdravej“ vnútornej teploty udržateľným a 

ekologickým spôsobom sú čo najmasívnejšia možná konštrukcia 

stavby a čo najúčinnejšia tepelná izolácia. Masívne zateplené steny 

slúžia ako tepelný štít a zabezpečujú stabilnejšie vnútorné teploty. 

Dokazuje to dlhodobé meranie vo výskumnom Baumit Viva parku. 

Počas horúčav, keď vonkajšie teploty boli až 36 °C, teplota vo vnútor-

ných priestoroch zateplených masívnych stavieb z tehál alebo betónu 

hrúbky 25 cm dosahovala hodnotu 24 °C až 27 °C. V nezateplených 

domoch sa teploty vyšplhali na viac ako tropických 30 °C.

Baumit skúma zdravé stavebné materiály vo svojom výskumnom 

Viva parku už 5 rokov. Teraz sú tu opäť správy v súvislosti s ochra-

nou pred horúčavou. V rámci diskusií o zmene klímy sa výskumníci 

Baumitu osobitne zamerali na letné prehrievanie a zistili toto:

1. Nočné vetranie vedie v nezateplenom dome len ku krát-

kodobému ochladeniu, pretože steny sa neustále nahrieva-

jú. Záver: Vetranie nemôže nahradiť zateplenie.

2. Budovy s väčšou vrstvou akumulačnej hmoty, ako sú 

plné tehly, ťažia z dostatočnej hrúbky izolácie, pretože kom-

binácia masívneho muriva a zateplenia poskytuje dodatočnú 

ochranu pred horúčavou, ktorá vedie k príjemným vnútorným 

teplotám aj počas horúcich dní (vonkajšia teplota > 30 °C)

3. Tienenie ponúka mimoriadnu ochranu pred letným pre-

hriatím, najlepšou ochranou je však zateplenie v kombinácii  

s masívnymi stavebnými konštrukciami a tienením.

4. Zateplené fasády umožňujú širšiu škálu farieb než neza-

teplené, pretože v  prípade zateplených fasád majú tmavé 

farby povrchovej úpravy len minimálny vplyv na prehrievanie 

interiéru. Toto bolo preukázané v spolupráci s výskumníkmi 

z  FH Burgenland.

Výsledok: Zateplenie umožňuje realizovať farebnosť 
povrchu fasády bez obmedzenia!
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Nezateplená fasáda:

Má farba steny vplyv  
 na vnútornú teplotu?

Veľká hrúbka stien:  
Ochrana pred horúčavou vďaka správnej konštrukcii

Akumulačná hmota konštrukcie stien má rozhodujúci vplyv na tep-

lotu v interiéri. Masívny spôsob výstavby (a dobrá izolácia) podporu-

je chladiaci účinok, zvyšuje pohodu, a tým aj zlepšuje zdravie. V prí-

pade domov so stenami s rovnakou tepelnoizolačnou schopnosťou 

(hodnota U) platí: čím je stavebná konštrukcia stien „masívnejšia“, 

tým sú v lete namerané nižšie vnútorné teploty. Keďže masívne ste-

ny s dobrou tepelnou izoláciou zostávajú chladné omnoho dlhšie, 

môžu pomôcť nielen zvýšiť pohodu, ale aj predchádzať ochoreniam 

podmieneným horúčavou, ako sú napr. kolaps alebo vyčerpanie or-

ganizmu v dôsledku horúčav. 

Ušetrite náklady na chladenie

Masívna stavebná konštrukcia takisto šetrí energiu na chladenie  

a výrazne znižuje emisie CO2. Keďže steny fungujú ako prirodzená 

klimatizácia, chladenie náročné na energiu možno obmedziť, dom 

absorbuje prebytočné teplo a znova ho uvoľňuje v chladnejších 

nočných hodinách.
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Prečo spotrebuje chladenie viac 

energie než kúrenie

Otázka znie: „Ktorý zdroj energie 

sa používa na chladenie alebo 

kúrenie?“ Takmer všetky de-

centralizované chladiace zaria-

denia sú napájané na elektrinu, 

zatiaľ čo kúrenie je zvyčajne  

k dispozícii ako centrálny sys-

tém a väčšinou funguje na plyn. 

Elektrina má trikrát vyššiu potre-

bu primárnej energie ako plyn,  

a preto je oveľa menej výhodná. 

Chladiace procesy navyše vedú  

k ďalším stratám energie.

Obe tieto skutočnosti sa preto odrážajú v hospodárnosti chla-

denia. Ako lacnejšia alternatíva existujú systémy, ktoré využívajú 

existujúce vykurovacie systémy na chladenie. Napríklad podla-

hové kúrenie sa naplní studenou vodou a ochladí tak teplotu 

miestnosti o 1-2 stupne. V kombinácii so stavebnými konštruk-

ciami, ako je účinné zateplenie, je to určite vydarené a zdravé 

riešenie.

Najdôležitejšie faktory zdravia:
Masívny spôsob výstavby a dobré zateplenie – potvr-

dzuje to aj environmentálna medicína: „Predovšetkým v husto 

zastavaných mestských častiach bez zelene, v tzv. ostrovoch 

horúčavy, dochádza pri vlne horúčav k silnému letnému pre-

hrievaniu vo vnútorných priestoroch. Toto silné zaťaženie 

horúčavou dolieha hlavne na staršie generácie,“ hovorí Prof. 

Dr. Hans-Peter Hutter zo sekcie hygieny životného prostredia 

a environmentálnej medicíny lekárskej univerzity vo Viedni. 

„Keďže budovy s dostatočnou vrstvou akumulačnej hmoty 

zostávajú chladné omnoho dlhšie, môžu masívne steny spo-

lu s  dobrým zateplením pomôcť nielen zvýšiť pohodu, ale 

aj predchádzať ochoreniam spôsobeným horúčavou, ako 

sú napr. kolaps v dôsledku horúčav, vyčerpanie alebo kŕče  

z horúčav.“

Ochrana aj pre klímu

To, že je najvyšší čas urobiť niečo proti globálnemu otepľovaniu, 

by nám nemalo byť jasné až vtedy, keď ľudia vyjdú kvôli ochra-

ne klímy do ulíc. My všetci môžeme k ochrane klímy prispieť 

každodennými maličkosťami. Ak sa chcete chrániť pred letnou 

horúčavou a zároveň sa chcete podieľať na ochrane klímy, mali 

by ste o tom premýšľať už pri výstavbe, a čo najúčinnejšie izo-

lovať svoj príbytok a šetriť tak zdroje energie na chladenie ale-

bo vykurovanie a znižovať objem skleníkových plynov. Začať  

s tým je potrebné čo najskôr.

Lepšia ochrana klímy vnútri aj vonku

Tepelnoizolačný systém Baumit open nielen pomáha šetriť 

energiu a  CO2, a tak významne prispieva k ochrane klímy, 

ale takisto vďaka zvýšenej paropriepustnosti zlepšuje vnú-

tornú klímu. Paropriepustná tepelná izolácia v kombinácii  

s masívnou stavebnou konštrukciou je základom príjemnej  

a zdravej klímy v interiéri.

5tipov
zdravé

letné noci
pre

1. Vypnite všetky potenciálne zdroje 

tepla, ak sa nepoužívajú – elektrické 

zariadenia, televízory, svetlá a počítače.

2. Izby by mali byť počas dňa čo 

najviac zatemnené. Okenice sa 

odporúča otvárať až večer alebo v noci.

3. Mlieko vracia do tela veľa minerál-

nych látok, o ktoré počas dňa prišlo. 

Mlieko s roztlačeným banánom zvyšuje 

hladinu serotonínu, ktorý je telu vlastný, 

a tým uvoľňuje napätie. Mandle a škorica 

podporujú produkciu melatonínu, hormónu 

spánku.

4. Tenká a ľahká posteľná bielizeň 

zbytočne nezadržiava telesné teplo. 

Posteľná bielizeň z prírodného hodvábu 

alebo s vysokým podielom prírodného 

hodvábu má príjemný chladiaci účinok. 

Syntetické vlákna sú naopak tabu.

5. Keď je noc tropická, predchlaďte si 

oblečenie na spanie v chladničke, 

aby ste ľahšie zaspali. Predchladené gélové 

vankúšiky okrem toho pôsobia ako malé 

chladiace batérie.

Energeticky efektívna konštrukcia často znamená aj vzduchotesnú 

konštrukciu stavby. Kvôli automatickému vetraniu obmedzenému na 

hygienické minimum preto zotrvávajú prípadné škodlivé látky v  in-

teréri dlhšie, a to i v teplých ročných obdobiach. Výberom správnych 

stavebných materiálov možno pozitívne ovplyvniť kvalitu vzduchu  

v miestnosti. Keďže je prirodzená výmena vzduchu v novostavbách 

dnes podstatne nižšia ako v starších budovách, kladú moderné bu-

dovy oveľa väčšie nároky na stavebné materiály ako predtým. Dnes 

je dôležitejšie ako kedykoľvek v minulosti zvoliť vhodné stavebné ma-

teriály, ktoré by mali byť difúzne otvorené a bez zdraviu škodlivých  

látok.

Paropriepustná izolácia – zdravý život

Vzduch je najprirodzenejším izolačným materiálom na svete. Z tejto 

skutočnosti vychádza princíp zateplenia Baumit open, kde izolant ob-

sahuje 99 % vzduchu a šetrí tak efektívne energiu. Vďaka špeciálnej 

technológii Baumit open ponúka inovatívny izolant Baumit openTherm 

5x lepšiu reguláciu vlhkosti než bežné izolačné materiály na báze EPS. 

Fasády zateplené systémom Baumit open sú paropriepustné ako teh-

la, vlhkosť z  interiéru tak môže bez prekážok unikať von a vo vnútri 

zostáva zdravé prostredie. Záver: Zateplenie Baumit open 

chráni nielen pred letným prehriatím. Je difúzne otvorené 

a je preto základom príjemnej a zdravej klímy v interiéri.

Ak sa chcete 
chrániť pred 
letnou horúčavou 
a zároveň sa 
chcete podieľať 
na ochrane klímy, 
mali by ste čo 
najúčinnejšie izo-
lovať svoj príbytok 
a šetriť zdroje vo 
forme energie 
na vykurovanie 
a skleníkových 
plynov.

So systémom Baumit open sú zateplené fasády 
paropriepustné a zároveň chránia pred letným 
prehriatím, čo je základom príjemnej a zdravej 
klímy v interiéri.

Výber
„správnych“

stavebných
materiálov
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Renovácia v duchu koncepcie  udržateľného rozvoja, 

to nie je len sanácia samotného vlhkého muriva. 

Začína dôkladným prieskumom, ktorý umožní nájsť 

a odstrániť zdroj nežiaducej vlhkosti, následne realizovať 

sanáciu poškodených častí a vytvoriť tak cenný nový 

priestor. Kvalitná odborná sanácia a renovácia vráti život 

pôvabným starým budovám, pričom ekonomika a estetika 

tu vždy kráčajú ruka v ruke.

Dobré dôvody na sanáciu

Rozhodnutie, či sa oplatí sanovať existujúcu budovu 

namiesto výstavby novej, je v zásade možné prijať až po 

dôkladnom odbornom posúdení. Vždy však existuje via-

cero pádnych dôvodov, prečo investovať do profesionál-

nej sanácie staršieho objektu.

Sanácia môže byť lacnejšia než nová výstavba, pričom výhodou je 

vždy možnosť postupnej revitalizácie podľa aktuálnej finančnej situácie. 

Sanácia je zároveň vždy i ekologická. Jednoznačne totiž šetrí zdroje, 

pretože počíta s ďalším využitím existujúcich stavebných konštrukcií.

Takisto je možné využiť existujúcu miestnu infraštruktúru 

a dopravnú sieť, a tiež nie je potrebné rozšírenie nových zastava-

ných plôch na úkor zelene. Zachovajú sa tak miestne oddychové 

zóny a zelené priestranstvá, čo je jednoznačne prínosom pre 

životné prostredie. Sanácia zároveň oživuje prázdne chátrajúce 

a nevyužité budovy, ktoré sú často príčinou vymierania centier 

miest.

A potom je tu čaro historických budov. V neposlednom rade je 

predsa zachovanie budov s históriou aj otázkou emócií. Málokto 

dokáže odolať čaru krásnych starých múrov. Táto zvláštna fasci-

nácia historicky cennými stavebnými konštrukciami a snaha o ich 

zachovanie je neustálou motiváciou pre výskumné oddelenia 

Baumit pri vývoji produktov na dokonalú sanáciu. Zachovávaním 

starých konštrukcií sa vytvárajú nové hodnoty, ktoré sú základom 

udržateľného a zdravého života.

Stavba nemusí byť vždy len nová. 
Renovácia alebo sanácia starých 
budov má zvyčajne tiež svoje čaro. 
Baumit teraz ponúka najkvalitnejšie 
sanačné systémy na dokonalú 
renováciu pamiatkovo chránených 
objektov, pre zachovanie ich cenných 
hodnôt.

Stará konštrukcia
a nové hodnoty

Dôležité aspekty pri sanácii

Z prieskumov trhu  pri tom vyplynuli ďalšie zaujímavé skutočnosti. 

Na otázku, aké dôležité ciele sledujete pri sanácii, boli výsledky 

takéto: so 66  % vedie zdravá vnútorná klíma, nasleduje osobný 

komfort bývania rovnocenne s pohodlím, po nich nasleduje nízka 

spotreba energie, okná, kvalita vzduchu v interiéri, optimálne sve-

telné podmienky a rebríček uzatvára ekologický vykurovací systém 

so 43 % odpovedí.

Výber materiálov a produktov

Na sanáciu si odborníci vyberajú stavebné materiály podľa istých 

zásad. Víťazom rebríčka je aspekt dlhej životnosti. Zdravé stavebné 

materiály sú pri sanácii rovnako dôležité a veľmi dôležitým argu-

mentom je aj zdravý vnútorný vzduch. Celkovo možno povedať, že 

odborníci v oblasti sanácii všeobecne kladú veľký dôraz na zdravé 

stavebné materiály.

Zachovanie budov s históriou je aj otázkou emócií. Vytvárajú sa nové hodnoty, 
pri ktorých sa budujú základy udržateľného a zdravého života.
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Baumit Multi – mimoriadne šikovné stierky

Pri obnove ide väčšinou o rovnomerne krásne omietky, vonku i vo vnút-

ri. Práve na obnovu povrchu omietky boli vyvinuté špeciálne stierkové 

hmoty Baumit Multi, ktoré sa dajú použiť rôznymi spôsobmi. Vždy sú 

však spoľahlivo krásne. Od sokla cez staré fasády až po vnútorné steny 

– kľúčovým slovom je sanácia prasklín a zjednotenie vzhľadu. S týmito 

„multitalentmi“ zo sveta omietok môžete obnoviť takmer každý povrch. 

Baumit MultiWhite a MultiRenova, ako už názov napovedá, sú univer-

zálne, vhodné na vnútorné aj vonkajšie použitie, majú jemne štrukturo-

vaný povrch, ideálny ako podklad pod následný náter farbou. Dajú sa 

použiť na staré aj nové podklady.

Baumit Sanova – omietky odolné voči soliam a vlhkosti

Každý, kto sa rozhodne sanovať starý dom, je nielen idealista, ktorý 

sníva o  jeho novom živote. Zároveň musí byť realista, ktorý dokáže 

zvoliť správne produkty pre udržateľnú a trvalú sanáciu vlhkých stien.

Omietka Baumit Sanova MonoTrass je vďaka svojmu mimoriad-

nemu zloženiu a vysokému obsahu pórov výrazne odolnejšia na vlh-

kom a zasolenom murive a má výrazne dlhšiu životnosť v porovnaní 

s bežnými omietkami. Trasové spojivo ju približuje tradičným historic-

kým omietkam, na druhej strane jedinečná receptúra umožňuje i stro-

jové spracovanie presne v súlade s aktuálnymi trendami. Je súčasťou 

sanačného omietkového systému Sanova MonoTrass, certifikovaného 

podľa smernice WTA. 

Baumit Sanova L je kvalitný sanačný systém, ktorý vďaka svojmu mi-

moriadne vysokému obsahu pórov odoláva nielen vlhkosti a soliam, 

ale zároveň poskytuje sanovanému murivu i istú mieru tepelnoizolačnej 

ochrany.

So správnymi 
produktmi je 
možné udržateľne 
sanovať  
aj vlhké steny  
a renováciu tak 
budete realizovať 
možno iba raz 
za život. A to tak, 
že dokonca aj  
pamiatkári budú 
mať problém 
rozlíšiť medzi 
starým a novým.

Baumit ponúka odborníkom, 
ktorí kladú veľký dôraz na 
zdravé stavebné materiály, 
systémy Baumit na 
revitalizáciu, renováciu 
a reštaurovanie.

Baumit Sanova S je osvedčený sanačný systém obzvlášť vhodný pre 

stavebné prvky, ktoré sú vystavené vysokému mechanickému zaťaže-

niu, napr. v oblasti sokla. 

Všeobecne možno potvrdiť, že vďaka svojej špeciálnej receptúre majú 

všetky výrobky Baumit Sanova na vlhkom a soľami poškodenom mu-

rive 4 až 6-krát väčšiu životnosť v porovnaní s  bežnými omietkami. 

Kvalitnú sanáciu tak stačí zrealizovať naozaj iba raz za život.

Baumit NHL – historické omietky „ako kedysi“

Kto chce zachovať tradičný sedliacky dvor alebo inú historicky hod-

notnú, či dokonca pamiatkovo chránenú budovu, a to podľa možnosti 

so zachovaním všetkých originálnych prvkov, siaha pri renovácii po 

tradičných produktoch z vápna alebo prírodného hydraulického váp-

na (NHL). Receptúry produktov Baumit NHL vychádzajú z tradičných  

historických receptúr a sú prispôsobené osobitným potrebám historic-

kých stavieb. Sú ideálnym riešením na jednoduché a trvácne opravy 

starých omietok tak, aby sa zachoval ich originálny vzhľad. Výrobky 

Baumit NHL neobsahujú cement a boli vyvinuté špeciálne na historic-

kú sanáciu a renováciu s cieľom zachovať historickú podstatu a krá-

su, zachovať hodnoty a chrániť kultúrne bohatstvo. Sú tak dokonale 

krásne, že dokonca aj pamiatkári budú ťažko rozlišovať medzi starým 

a novým. 

Baumit teraz ponúka kompletné systémy Multi, Sanova a NHL 

na dokonalú obnovu, sanáciu a reštauráciu. Viac informácií 

nájdete na baumit.com

10 Baumit 11BaumitMAGAZÍN PRE NAŠICH PARTNEROV A PRIATEĽOV 1_20 1_20 MAGAZÍN PRE NAŠICH PARTNEROV A PRIATEĽOV



Text:  
Beáta Badiarová, Baumit Slovensko
Foto:
Lubo Fussek

Obnova kostola nad 
bratislavskou Kalváriou trvá už 
dlhšie obdobie. V súčasnosti 
sa nachádza v 3. etape, kedy 
prebiehajú dokončovacie 
práce. Výstavba kostola, ktorú 
projektoval kolektív architektov 
Bohuslav Fuchs, Ignác 
Vécsei a Dezider Quastler, 
sa realizovala počas II. svetovej 
vojny, v rokoch 1943-1948. 
Samotný kostol mal rovnako 
pohnutý osud ako obdobie, 
v ktorom bol postavený. 
Pôvodnú dominantu, vežu  
s výškou 50 metrov so svietiacim 
krížom, ktorú bolo vidieť už  
z diaľky, v roku 1959 rozobrali. 
Konkurovala Slavínu.

Kalvária
v novom šate
Obnova Kostola Panny Márie Snežnej
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Kalvária prešla príkladným redizajnom interiéru 

Aktuálne sa ukončila jedinečná obnova interiéru kostola Panny 

Márie Snežnej na bratislavskej Kalvárii. Výsledok je viac ako uspo-

kojivý. V  krátkom čase bude kostol znovu pripravený plniť svoje 

poslanie. 

Nás ako dodávateľa materiálov, samozrejme, najviac zaujímala časť 

úpravy vnútorných povrchov. A tá sa naozaj vydarila. Pri vstupe 

do interiéru kostola vás okamžite pohltí nevtieravá ale veľmi pô-

sobivá atmosféra. Vytvára ju súhra medzi dlhými zvislými oknami  

s mliečnou sklenenou vitrážou, cez ktorú tečie nádherne rozptýlené 

denné svetlo a biele, iba obyčajne biele steny. Na povrch plasticky 

vystupujú drobné detaily, kovové mreže, nenápadná výzdoba, jem-

ný profil klenby a štíhle stĺpy. Všetko to spolu harmonizuje v jeden 

čistý funkcionalistický celok. Priestor pôsobí ľahko a noblesne. Do 

oka padne originálne osvetlenie, ktoré pevne podčiarkuje eleganciu 

celého priestoru.

Keď si traja “sadnú”

Potvrdilo sa, že keď sa chce, tak to ide. Akoby symbolicky ale do-

konale fungovalo známe biblické “tres unum sunt - traja sú jed-

no”. V našom príbehu tvoria trojuholník vzťahov investor, stavebná 

spoločnosť Štukonz a Baumit. Táto spolupráca priniesla výsledok, 

ktorý povznáša. O spolupráci na obnove interiéru, ktorá prináša-

la radosť z  práce a  výsledkov, sme sa rozprávali so zástupcami 

investora, ktorým je rehoľa dominikánov na Slovensku, firmou 

Štukonz, jedného z kľúčových dodávateľov prác a zástupcom Bau-

mitu, ktorý projekt od začiatku sprevádzal.

Opýtali sme sa investOra 

Páter Oskar Jozef Vaľko OP, 

administrátor farnosti Panny 

Márie Snežnej, Bratislava - 

Kalvária

Páter Oskar, ste novým správ-

com farnosti kostola Panny 

Márie Snežnej, alebo kosto-

la na Kalvárii, ako ho najčas-

tejšie Bratislavčania volajú. 

Spolu s  novou farnosťou ste 

„zdedili“ aj rozbehnutý projekt 

obnovy interiéru kostola. Ako 

ste túto úlohu prijali? Našli ste 

sa v nej? Môžete nám aj krát-

ko priblížiť čo všetko predchá-

dzalo obnove?

Obnove predchádzalo dlhé obdo-

bie príprav projektu, hľadania ideál-

nych riešení. Celkovo som sa v tom 

našiel. Moji predstavení mi prejavili 

dôveru a takéto dielo je vždy spojené 

s veľkou zodpovednosťou. Na druhej 

strane to kňaz musí prijať v  duchu 

viery – ako veľký prejav Božej priazne. Veď prečo ja, mladý, neskú-

sený kňaz? Počas celého projektu sa usilujem dať do toho všetko 

a sústredím sa predovšetkým na výsledok – robí sa to aj pre budúce 

generácie a na oslavu Boha. Tu nemáme právo na omyly, dvakrát 

merať a raz rezať nestačí. Musí to jednoducho dopadnúť výborne.

 

Z čoho ste mali pri projekte obnovy kostola radosť a čo 

vám robilo naopak „vrásky“?

Najväčšie radosti a starosti v projekte mi spôsobili ľudia. S niektorý-

mi bola radosť spolupracovať, vzťahy boli ideálne. No boli aj ťažšie 

chvíle a za veľa vecí si môžem sám. Po vojne je každý generál, už by 

som na mnohé veci išiel v budúcnosti ináč. Takéto skúsenosti som 

potreboval a našťastie všetko sa podarilo napraviť. Jednoducho: na 

trhu sú stavebné firmy, aj „stavebné firmy“. Referencie je potrebné 

preverovať veľmi dôkladne a latku neznižovať. 

Aká bola z vášho pohľadu spolupráca „osvietenej troji-

ce“ investor – realizačná firma – dodávateľ materiálov, 

teda farnosti, realizačnej firmy Štukonz a Baumitu?

Z tej spolupráce mám veľkú radosť, fungovala dokonale a určite by 

som podobné riešenia s  najlepším svedomím odporúčal aj iným 

spolubratom v  kňažskej službe. Kvalita materiálov firmy Baumit je 

nesporná a  firma Štukonz bola pre nás dokonalým požehnaním. 

Bolo pre mňa fascinujúce sledovať pracovitosť, skromnosť a reme-

selnú zručnosť jej zamestnancov. Šéf firmy, pán Róbert Meszáros 

mi stále zdôrazňoval, že je za dlhodobú spoluprácu. Mal pravdu: do 

budúcich projektov už inú firmu nechcem. Spomínam si ako mi raz 

náš stavebný dozor Ing. Jeck povedal: „Pozri pán farár, títo chlapi 

to nerobia iba tak – aby bolo. Oni do toho dávajú srdce“. Prestier-

kovalo a vymaľovalo sa takmer 4 000 m štvorcových, predtým sa 

robili sanačné omietky. Keď sa demontovalo lešenie, všetci sme boli 

fascinovaní z veľkolepého výsledku. Prácu doteraz videlo množstvo 

odborníkov ako aj bežných veriacich. Ich reakcie sú len a len pozi-

tívne. Nech je toto dielo na Božiu chválu. Som presvedčený, že ten 

grandiózny priestor silno „prehovorí“ k návštevníkom kostola a nepo-

chybne sa to odrazí aj na návštevnosti. 

Opýtali sme sa realizátOra 

Róbert Mészáros, konateľ firmy 

Štukonz, spol. s r.o.

Pán Mészáros, vaša firma pôsobí už 

viac ako 20 rokov v oblasti obnovy pa-

miatok, ste špecialisti najmä na omiet-

kárske a  štukatérske práce na fasá-

de, či v  interiéroch. „Zanechávate“ po 

sebe kvalitné realizácie, ktoré aj po 

rokoch vypovedajú o poctivom a svedo-

mitom prístupe k remeslu a detailu, čo 

v dnešnej dobe vôbec nie je samozrej-

mosťou. Kto vás k tomu doviedol, aký je 

váš profesionálny príbeh?

Áno, firma Štukonz bola založená v roku 1992. 

Firmu založil môj otec a do dnešného dňa funguje 

ako rodinná firma s vlastnou dielňou aj autopar-

kom. Zameriavame sa väčšinou na obnovu histo-

rických budov, a to tak exteriéru ako aj interiéru. 

Róbert Mészáros, páter Oskar a Tomáš Sepp
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Sme však schopní realizovať aj klasické stavbárske prá-

ce. Dlhé roky som vo firme vykonával fyzickú prácu ako 

každý iný zamestnanec firmy a po skončení Strednej 

školy umeleckých remesiel v Brne som začal budovať 

a rozširovať firmu tak, aby bola konkurencie schopná  

a aby  všetko  fungovalo  bez problémov. Zaberá mi to 

veľa času a námahy, a tak prirodzene na fyzickú prá-

cu  ostáva času menej. Firma má dnes 18 stálych za-

mestnancov, ktorí väčšinou pochádzajú z jednej dediny 

Veľká Mača, ktorá je, žiaľ, známa z negatívnych správ.

Obligátna otázka aj pre vás. Z čoho ste mali 

pri projekte obnovy kostola radosť a čo vám 

robilo naopak „vrásky“?

Mám rád  výzvy. A  táto rekonštrukcia nás pred jednu 

postavila. Ohľadom obnovy omietok na Kostole Panny 

Márie Snežnej sme museli vymyslieť spôsob napojenia 

starých a nových sanačných omietok,  zjednotenie po-

vrchu a spôsob finálneho náteru.

Aká bola z vášho pohľadu spolupráca „osvietenej troji-

ce“ investor – realizačná firma – dodávateľ materiálov, 

teda farnosti, vašej firmy Štukonz a Baumitu?

So spoločnosťou Baumit spolupracujeme takmer od začiatku a  to 

bez najmenších problémov. Ide o kvalitné materiály a ak sa aj vyskyt-

ne z času na čas nejaký problém, Baumit reaguje promptne a vždy 

nájdeme spoločné riešenie tak, aby bol investor spokojný.

Investor, farnosť Panny Márie Snežnej, ktorú zastupoval páter Os-

kar, bol rovnako veľmi ústretový. Ak sa vyskytli nejaké práce navy-

še, čo pri obnove nie je nič výnimočné, na riešení nebol problém sa 

dohodnúť. Myslím si, a aj sa mi to potvrdzuje, že ak viete veci zrozu-

miteľne vysvetliť, hráte fair-play a ste úprimný, tak to musí fungovať. 

Veľa veciam akými sú pokora, vedieť sa vyrovnať s prehrou alebo ne-

vzdávať sa, ma naučila kráľovská hra - šach. V rovnakom duchu cez 

šach vediem od malička aj svojho 4,5-ročného syna k tomu, aby sa 

stal možno niekedy mojim nástupcom a zabezpečil tak, aby rodinné 

podnikanie fungovalo ďalej. Ale to je ešte ďaleko. 

„V šachu, rovnako ako v živote, sú pre úspech nevyhnutné znalosti, 

tvrdá práca a kus šťastia.“  (Viswanathan Anand, indický šachový 

veľmajster)

Investor:  Farnosť Panny Márie Snežnej, Bratislava

Architekti:  Ing. Arch. Tomáš Bujna, Ing. Arch. Matúš Gibala

Návrh konceptu sanácie vlhkosti:  Ing. Jozef Bako, PhD., Stavres, s.r.o.

Realizačná firma 
(sanácia vlhkosti, vnútorné omietky a maľba):  Štukonz, s. r. o., pod vedením p. Róberta Mészárosa

Odborná spolupráca:  Ing. Jozef Poláček, Baumit, spol. s r. o.

Vizualizácie:  Vize, s.r.o. Praha

Sanácia vlhkosti:  
Baumit Sanova Pre
Baumit Sanova Monotrass  
Baumit Sanova Fine

Maľba:  
Baumit Klima Fino 
Baumit Klima Color

Fasáda: Baumit SilikonColor  
(vstupný portál)

OpýTali SMe Sa dOdávaTeľa STaveBných MaTeRiálOv 

Tomáš Sepp, marketingový riaditeľ, Baumit, spol. s r. o.

Tomáš, o  tebe je známe, že máš srdečný vzťah k  pa-

miatkam a k  téme obnovy, veď si sa tejto problemati-

ke venoval aj po skončení štúdia na stavebnej fakulte. 

Sprevádzal si projekt obnovy za Baumit, pomáhal si aj 

pri jednaniach s  dodávateľmi prác, ktoré neboli vždy 

jednoduché. Ako došlo k  tejto spolupráci a ako ste sa 

s p. Oskarom a p. Mészárosom „našli“?

Ku kostolu Kalvária mám špecifický vzťah, keďže som vyrastal 

blízko bratislavského Horského parku, kde sa kostol nachádza 

a pravidelne som ho navštevoval. Vtedy mi ani nenapadlo, že raz 

budem dodávať na jeho obnovu kompletné materiálové riešenie. 

Kostol už v tých časoch vykazoval viaceré poškodené miesta v in-

teriéri, kedy voda zatekajúca z poškodenej strechy urobila „svo-

je“. Neskôr sa strecha opravila a začala sa plánovať komplexná 

obnova interiéru a okolia kostola. Muselo prejsť však viac ako 30 

rokov, aby sa plány premenili na skutočnosť. O to viac ma teší, že 

sme mohli pri projekte obnovy podať pomocnú ruku a spoločne 

priviesť rekonštrukčné práce do šťastného cieľa. Takáto práca je 

nielen odborne zaujímavá, ale robí človeku aj radosť. A to je veľmi 

príjemná kombinácia.

Do tretice obligátna otázka aj pre teba. Z čoho si mal 

pri projekte obnovy kostola radosť a čo ti robilo naopak 

„vrásky“?

Radosť som mal hlavne z toho, že sa vďaka úprimnej snahe zain-

teresovaných podarilo nájsť riešenie a dotiahnuť ho do úspešného 

finále bez väčších problémov. Vrásky mal častejšie na čele asi 

p. Oskar, keďže musel skoordinovať viacerých dodávateľov, čo 

nebolo vždy jednoduché. Musím povedať, že tento projekt nám 

priniesol väčšinou len pozitívnu náladu.

Aká bola z tvojho pohľadu spolupráca „osvietenej troji-

ce“ investor – realizačná firma – dodávateľ materiálov, 

teda farnosti, firmy Štukonz a Baumitu?

Spolupráca bola z môjho pohľadu naozaj ukážková. Nenahradi-

teľnú úlohu zohral v tomto procese zástupca investora – p. Oskar 

z  rehole Dominikánov, nový správca farnosti, ktorý celý projekt 

prevzal po svojich predchodcoch a  ktorý napokon celú rekon-

štrukciu koordinoval. Okrem schopnosti otvorene komunikovať 

a riešiť veci sa p. Oskar prejavil aj ako človek so zmyslom a poro-

zumením pre nové technológie, ale aj ako človek s výborným vý-

tvarným cítením. Mať takéhoto investora je doslova a do písmena 

„požehnaním“, čo je v  tomto kontexte naozaj výstižné. Šťastnú 

ruku sme mali aj pri odporučení realizačnej firmy Štukonz, s kto-

rou máme v Baumite dlhoročné výborné skúsenosti. Spoločne sa 

nám podarilo niektoré pôvodne navrhnuté postupy a riešenia op-

timalizovať a upraviť tak, aby bola v čo najväčšej miere zachovaná 

kvalita materiálov a prác. Výsledkom bola nielen značná úspora 

nákladov, ale aj skvelý výsledok v podobe kvalitne prevedenej sa-

nácie vlhkosti a napokon voľba jedinečného riešenia povrchovej 

úpravy stien pomocou produktov Baumit Klima. Pre nás je obno-

va interiéru Kalvárie nielen ďalšou krásnou referenciou, ale aj pre-

hĺbením našich vzťahov či už so zástupcami farnosti alebo firmou 

Štukonz. S takýmto pocitom by sme mali odchádzať z každého 

projektu.  

Ďakujem za rozhovor.

O pROjekte

pOUŽItÉ mateRIály BaUmIt 
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Veľa otázok, jedna odpoveď

Prečo má môj dom vlhké múry? Ako 

sa zbavím nadmernej vlhkosti? Čo 

s mokrými stenami v pivnici? Akú omietku 

použiť, aby po pár mesiacoch nepodľahla 

skaze ako tá súčasná? Kde takú omietku 

kúpim? A kde mám hľadať majstra, ktorý 

takú omietku dokáže zrealizovať? Alebo 

to zvládnem urobiť sám? A  kde na to 

všetko vezmem peniaze a  najmä čas? 

Na prvý pohľad veľa zložitých otázok, na 

ktoré teraz vieme jednoducho odpove-

dať. Baumit Sanova Uni, nová cenovo 

dostupná sanačná omietka, ktorú od 

15. mája kúpite v  každých dobrých 

stavebninách!

Jednoduchý princíp pre suché steny

Sanačná omietka Sanova Uni obsahuje 

v porovnaní s bežnou omietkou veľké množ-

stvo pórov. Vďaka tomu je vysoko paroprie-

pustná, takže vlhkosť z  podkladu rýchlo 

a plynule odchádza, póry zároveň slúžia 

ako „zásobáreň“ pre ukladanie solí, ktoré 

sú vždy súčasťou problémov s  vlhkosťou. 

Povrch sanačnej omietky preto zostáva 

Vlhkosť a soli netrápia len vzácne pamiatkovo chránené kaštiele či 

kostoly. S týmto problémom sa bežne stretávajú aj majitelia starších 

rodinných domov, kde z rôznych príčin vlhké múry ohrozujú zdravie 

a príjemný život ich obyvateľov. Zdravé bývanie, to sú predsa 

zdravé múry. Cesta k nim sa však môže niekedy zdať nesmierne 

komplikovaná a finančne náročná, obzvlášť pre majiteľa staršieho 

domčeka alebo chalupy, ktorý svoj bežný život žije ďaleko od nás 

stavbárov a našich stavbárskych „fígľov“.

Suché steny môže mať
teraz každý dom!

Nová sanačná omietka Baumit Sanova Uni

Text: 
Petra Chebenová, 
Baumit Slovensko 

Foto:
Baumit

Baumit 
Sanova 

Ak nájdete pri obnove vášho domu zdroj 

nežiadúcej vlhkosti a odstránite ho, mô-

žete sa použitím omietky Sanova Uni 

zbaviť vlhkých fľakov a vyzrážaných solí 

na stenách i navždy! Príčinou vlhnutia 

býva nejestvujúca alebo poškodená izo-

lácia spodnej stavby, zlé vyspádovanie 

okolitého terénu smerom k stavbe, chý-

bajúce alebo poškodené klampiarske 

konštrukcie, deravá strecha, poruchy 

vedenia vody alebo kanalizácie a  pod. 

Pri dôkladnej obhliadke príčiny ľahko 

odhalíte, ich odstránením si ušetríte pri 

ďalšej obnove veľa námahy i peňazí.

Náš tip 

niekoľkonásobne dlhšie suchý a bez poško-

denia soľami v porovnaní s bežnou vápen-

nocementovou omietkou a nič tak nebráni 

využívať kedysi vlhké priestory bez rizika 

poškodenia zdravia a bez kompromisov.

Jednoduchá práca, bezpečné riešenie 

Prácu s  omietkou Sanova Uni zvládne 

každý murár i šikovný domáci majster. Apli-

kuje sa totiž podobne ako akákoľvek bežná 

omietka, pričom základom úspechu je 

dodržať pár základných pravidiel: 

1.  Starú poškodenú omietku je  
potrebné dôkladne odstrániť 

min. 0,5 m nad viditeľnú hranicu 
vlhkosti, podklad očistiť. 

2.  Vnútorné priestory vetrať a steny 
nechať schnúť tak dlho, ako sa 

len dá. 

3.     Pred začatím práce vyplniť 
škáry v murive a aplikovať  

prednástrek („špric“). 

4.   Následne naniesť omietku 
Sanova Uni.  

Dôležitá je hrúbka omietky min. 2 cm. Platí, 

že čím väčšia hrúbka, tým väčší efekt a dlh-

šia životnosť omietky bez vlhkých fľakov 

a solí. Povrch omietky sa dá priamo zahla-

diť, takže nové steny sú hotové raz-dva. 

Povrchová úprava

Pozornosť sa oplatí venovať i  povrchovej 

úprave, ktorá by mala byť vždy vysoko 

paropriepustná. Na fasáde to môže byť 

napríklad farba Baumit SilikonColor, ktorá 

pekne zjednotí opravované časti so zvy-

škom fasády, v interiéri  je vhodná napríklad 

farba Baumit Klima Color. Dobrou správou  

je, že omietka Sanova Uni sa dá aplikovať 

i  profesionálne pomocou vhodného omie-

tacieho stroja.

Historické dedičstvo patrí do rúk 

odborníkom

Obnovu staršieho domčeka vrátane rieše-

nia problémov s  vlhkosťou zvládne teraz 

s  omietkou Baumit Sanova Uni každý 

šikovný majster i nadšený amatér a všetko, 

čo k tomu potrebuje, nájde v každých dob-

rých stavebninách. 

Pokiaľ však ide o historicky cenné kaštiele, 

kúrie, kostoly a  podobné objekty, ich 

obnova patrí jednoznačne do rúk pro-

fesionálov. V takom prípade neváhajte 

kontaktovať našich odborníkov, ktorí 

v  spolupráci s  profesionálmi z  oblasti 

pamiatkovej obnovy detailne posúdia stav 

objektu a navrhnú vhodné riešenie pomo-

cou profesionálnych sanačných systémov 

a ďalších výrobkov tak, aby obnova nepo-

škodila historicky cennú substanciu stavby, 

ale naopak – pomohla je zažiariť na dlhé 

roky v plnej kráse. 

Viac informácií o  omietke Sanova Uni 

i o ďalších možnostiach pre profesionálnu 

obnovu vlhkosťou a  soľami poškodených 

stavieb nájdete na www.baumit.sk.

●  Jednovrstvová sanačná omietka

●  na vlhké sokle, do pivníc a všade 

tam, kde vlhkosť ohrozuje zdravie 

obyvateľov a ich dobrý pocit 

z bývania

●  Minimálna hrúbka vrstvy 2 cm

●  Balenie 25 kg

●  K dispozícii teraz vo všetkých 

dobrých stavebninách, od  

15. mája do 31. júla za výhodnú 

cenu v uvádzacej akcii
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To, či je fasáda budovy dobre 
udržiavaná, možno zistiť na prvý 

pohľad. Je masívna a odolná, 
a okrem toho ponúka aj niečo 

navyše? Potom je možné, že ide 
o omietku MosaikTop.

svojím atraktívnym dizajnom, odolnosťou, dlhou životnosťou a ro-

bustnosťou nielen krásu, ale i   bezpečnosť. Investori a architek-

ti si môžu vybrať z 30 atraktívnych farebných odtieňov, ktoré boli  

v tomto roku rozšírené o úplne novú paletu.

MosaikTop Natural Line

„Späť k prírode“ je mottom začiatku nového desaťročia. Inovatívny 

rad MosaikTop Natural Line, ktorý sa skladá z 8 exkluzívnych fareb-

ných kombinácií, využíva prírodnú sľudu na vytvorenie prirodzeného  

a autentického vzhľadu prírodného kameňa. Výhodou nového radu 

sú vysoká kvalita v kombinácii s vynikajúcim vzhľadom. Aby sa zvlášť 

zdôraznil prirodzený vzhľad materiálu, boli všetky odtiene nového di-

zajnu pomenované podľa legendárnych vrchov z celého sveta, ako 

napríklad „Everest“ alebo „Montblanc“.

MosaikTop All inclusive:

Okrem atraktívneho vzhľadu aj vynikajúca vodoodpudivosť, trva-

nlivosť a vysoká pružnosť. Minimálne nároky na údržbu zaručujú 

riešenie „takmer navždy“. A aj keď sa pozriete pozorne, zdá sa 

vám, že vidíte pravý kamenný obklad, od rôznych druhov mra-

moru a farebnej žuly až po mäkký pieskovec.

MosaikTop Essential Line

Klasický rad Mosaik Essential Line naďalej ponúka 22 doteraz 

najobľúbenejších odtieňov. Farebný kremenný piesok, ktorý 

Baumit používa na svoje výrobky MosaikTop, sa vyznačuje os-

vedčenými vlastnosťami: je obzvlášť tvrdý, robustný a odolný 

proti oderu. Vďaka tomu je Baumit MosaikTop, ktorá sa skladá 

z  farebných kamienkov a  spojiva na báze čistého akrylátu, 

vždy dokonalou dekoratívnou vrstvou nielen pre mimoriadne 

namáhané soklové plochy. Dôkazom je nespočetné množstvo 

referenčných projektov.

stavbe
Umenie na

M 337 Montblanc M338 Olympus

M 339 Castle M 340 Babia M 341 Rocky

M 342 Everest M 343 Etna M 344 Vesuvius

Natural
Line

Nové mozaiky

Baumit MosaikTop:

EFEKT

PRÍRODNÉHO

KAMEŇA

 

 

V YSOKOODOLNÁ

 S
IL

NO
 V

OD
OO

DPUDIVÁ          EXTRÉMNE ODERUVZDORNÁ

Slovo mozaika je odvodené od neskorého latinského slova 

Musaicum (venovaný múzam). Z toho vyplýva, že mozaika 

bola vždy tvorivou technikou, ktorá slávila svoj umelecký 

vrchol od Pompejí cez Ravennu až po Byzanciu. Dnes možno do-

priať, a to bez veľkého úsilia, každému domu niekoľko štvorcových 

metrov „mozaikového umenia“, ktoré však okrem estetiky plní aj 

ďalšie dôležité funkcie.

Silná a pekná

Vezmite farebné kamenné piesky a zmiešajte ich s vysoko kvalit-

ným čistým akrylátovým spojivom – to je recept na dokonalú omiet-

ku na zvlášť namáhané fasády, ktorý vždy funguje. Táto jedinečná 

zmes sa osvedčí najmä v tých častiach fasády, ktoré sú opakovane 

vystavené veľkému zaťaženiu. Baumit MosaikTop zabezpečuje 
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Life 
2020

Baumit 

Challenge

Bytový dom

Rezidenčný park Atlantis, Bulharsko  
Budova je harmonicky integrovaná do priľahlého parku  

s hodnotnými drevinami. Fasáda je rozdelená na tri časti, 

ktoré vytvárajú dojem samostatných budov. Biela kom-

pozícia symbolizuje pobrežie a textúra dreva zase stromy 

gaštanov.

Bytový dom Seberíniho, Bratislava,  
Slovensko  
V mestskom kontexte budova dopĺňa svoje priame okolie, 

pričom zohľadňuje aj blízkosť susedného, dobre navr-

hnutého sídliska. Architektúra využíva kontrast bielych 

omietnutých povrchov vonkajšej vrstvy, výrazného sfarbe-

nia a hĺbky.

Apartmány Murgle, 
Slovinsko  
Projekt pozostáva  

zo štyroch jednotiek  

s 98 apartmánmi rôznych 

veľkostí a z wellness centra 

s bazénom, so saunami, 

s posilňovňou a malou 

klinikou na prízemí. Všetky 

apartmány majú lodžie, 

uzavreté átriá alebo väčšie 

terasy.

Loft Minimals, Grécko  
Inovatívna budova s 11 loftovými apartmánmi 

sa nachádza na severnom predmestí Solúna. 

Jasný, minimalistický dizajn je dosiahnutý 

použitím hrubých bielych povrchov, ako aj 

kovu a dreva v rôznych štruktúrach  

a formách.

U Pernikářky 7, Praha, 
Česká republika  
Nový luxusný koncept so zameraním 

na pohodlné, zdravé a energeticky 

efektívne bývanie v pokojnej prírodnej 

lokalite s výhľadom na Prahu s apart-

mánmi orientovanými na juh. Budova 

s nadčasovou architektúrou uprost-

red víl z 1. polovice 20. storočia.

GreenCity, Rakúsko  
Rezidenčný projekt Green City 

Living je známy svojou moder-

nou a príjemnou architektúrou. 

Balkóny sú orientované rôznymi 

smermi, aby sa vytvoril dynamický 

celkový obraz a zároveň vznikli 

veľké priestory s miestom na zeleň 

v súlade s koncepciou 

udržateľnosti.
Ansamblu Mitropolitan Iasi, Ru-
munsko  
Súčasťou celku je Metropolitná katedrála, 

Metropolitný palác a niekoľko administratívnych 

budov. Tento rozsiahly komplex postavil  

v roku 1833 viedenský architekt Johann Gustav 

Freiwald v neoklasicistickom štýle. Bol otvorený 

v roku 1887 za prítomnosti kráľa Karola I.

Secession, Rakúsko 
„Každej dobe jej umenie, každému umeniu 

jeho slobodu.“ V samom srdci Viedne bol 

oživený klasický príklad secesie práve včas, 

pri príležitosti 120. výročia jeho vzniku. Kom-

plexné reštaurátorské práce, pri zohľadnení 

prísnych požiadaviek historického dedičstva.

 Renovácia
historických 
objektov

Karstský hrad, Slovinsko  
Štanjel je jedným z najväčších hradov  

v oblasti Karst a po rokoch zanedbávania 

bol konečne starostlivo renovovaný tak, aby 

vyhovoval smerniciam Inštitútu na ochranu 

kultúrneho dedičstva a aby sa zachoval 

autentický charakter budovy.

Bienále súťaže Baumit Life Challenge sa dostáva do finále.  

Súťaže sa zúčastnilo viac ako 380 projektov z 25 krajín  

v 6-tich kategóriách: 

■ Rodinný dom

■ Bytový dom

■ Zateplený objekt

■ Renovácia historických objektov

■ Nebytová stavba 

■ Štruktúra podporuje dizajn

Porota podrobne preskúmala predložené projekty a vybrala 36  

z nich. Vznikol tak užší výber pozostávajúci zo 6 nominovaných 

objektov z každej kategórie. Na nasledujúcich stránkach vám 

podrobnejšie predstavíme jednotlivých finalistov. Podrobnosti  

o nominovaných projektoch nájdete aj na našom webe: 

lifechallenge.baumit.com

Najkrajšie  fasády v Európe 

sú vybraté! 13 popredných 

architektov rozhodlo a vybralo 

z viac ako 380 predložených 

projektov to najlepšie  

v jednotlivých kategóriách.  

Teraz už ostáva len nájsť v každej 

kategórii tú najlepšiu fasádu.
Foto: Žiga lovšin

Foto: evgeni voumvakis panagiotis

Foto: Miran Kambič

Foto: evgeni Tomáš Manina

Foto: evgeni dinev
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Secesia vo viedni 
(pozri s. 13)

Regionálne múzeum Kozienice, 
Poľsko  
Renovácia veže a historickej vedľajšej budovy  

z 19. storočia v palácovom a parkovom komplexe 

v Kozieniciach. Vďaka moderným technickým 

riešeniam a metódam konzervovania boli obe 

stavby uvedené do súčasného stavu a opäť 

úplne nadobudli svoju niekdajšiu majestátnosť.

Berlínsky palác Schlüterhof,  
Nemecko  
Berlínsky palác, zbúraný v roku 1950 vládou 

NDR, bol v roku 2019 zrekonštruovaný. Návrh 

architekta Andreasa Schlütera je napriek 

bohatosti barokového štýlu veľmi jednoduchý. 

Naozaj úspešná rekonštrukcia.

Rekonštrukcia pevnosti, Slovensko  
Národná kultúrna pamiatka Slovenska, pe-

vnosť proti Turkom z čias renesancie, ktorá 

vznikla prestavbou a rozšírením stredovekého 

hradu, je dodnes symbolom európskej vo-

jenskej technológie.

 Zateplený
objekt

Rodinný Dom

Domov dôchodcov „Ca’ dei Fiori“, 
Taliansko  
Ušľachtilá historická budova, ktorá svojím 

moderným výrazom splýva s brehom rieky, je 

ideálnym prostredím na príjemný relaxačný 

pobyt v starobe.

Vivienda Alcoba, Španielsko  
pri premene tohto zanedbaného prístrešku na 

dom sa staré kamenné múry skombinovali  

s novým nerovným povrchom, ktorý pripomí-

na prirodzenú drsnosť vidieckeho prostredia. 

priečky na hornom poschodí sú navrhnuté 

tak, aby bola drevená strešná konštrukcia 

viditeľná z každej miestnosti.

Škôlka č. 43, Poľsko  
ako môže budova zmeniť perspektívu 

dieťaťa: Snehovobiela fasáda bola 

navrhnutá s veľkou abstraktnou 

kompozíciou okien. Živé rámy žiaria 

pozitívnou energiou tak ako je to veľmi 

časté i u detí.

Projekt M3, Srbsko  
dom z roku 1969 bol  

kompletne renovovaný  

a prispôsobený moderným 

štandardom. na fasáde sú 

okná v tvare kosoštvorca, 

ktoré sú zakryté žalúziami  

z pravého dreva – smrekovca 

sibírskeho. Žalúzie umožňujú 

neuveriteľné množstvo kom-

binácií a rôznych vzhľadov 

fasády.

Studios83, 
Litva  
projekt Studio83 je 

bytový dom,  

v ktorom kedysi  

býval starý pivovar. 

ide o projekt byto-

vého domu s  ko-

merčnými priestor-

mi, v ktorom sa 

kombinujú kontrasty 

– minimalizmus  

a architektonické 

dedičstvo, sklo, 

murivo a zeleň.

Longitudinal-axis-home, 
Maďarsko  
všetky miestnosti tohto pozoruhodného 

rodinného domu, zasadeného do 

rustikálnej oblasti, sú usporiadané po 

pozdĺžnej osi. pozdĺžna fasáda, ktorej 

dominuje antracitovo sivá omietka Baumit 

puraTop, sa otvára veľkými sklenenými 

tabuľami do dvora.

Projekt J, Slovensko  
Rodinný dom sa nachádza neďaleko 

Bratislavy v zóne rodinných domov.  

v záujme zabezpečenia optimálneho 

využitia pozemku sa budova v severnej 

časti harmonicky prelína s krajinou.

Villa Alma, Taliansko  
použitie nadčasovej bielej farby na 

jednotlivých fasádach domu harmonizuje 

so štvorcovým tvarom budovy a stavia 

do popredia jednoduchosť. Tú ešte 

viac zdôrazňuje zeleň, ktorá rezidenciu 

obklopuje.

Inscribed Konopiska, Poľsko  
Rodinný dom v obci Konopiska pri 

Čenstochovej sa vyznačuje dokonalým 

prispôsobením sa budovy prostrediu  

a zaujímavou kompozíciou farieb a štruktúr 

na fasáde.

The Row, Rumunsko  
Tento obytný komplex bol postavený na náročnom 

pozemku s diagonálne prechádzajúcim plynovo-

dom. S cieľom umožniť výstavbu bola navrhnutá 

asymetrická kombinácia šiestich domov bez opa-

kovania a jednotvárnosti.

Patio No.1, Slovinsko  
Budova sa nachádza na okraji centra ľubľany. 

napriek svojej jednoduchosti ponúka minimali-

stický dom komplexný zážitok z priestoru a býva-

nia. Táto atraktívna stavba ponúka všetky výhody 

bývania v prírode a v meste.

Green Facade, 
Rakúsko  
hlavné sídlo skupiny 

spoločností Salzburg 

Wohnbau bolo 

renovované a rozšírené 

vrátane kompletného 

zateplenia. prihliadalo 

sa tu na ochranu 

životného prostredia  

a zákazník sa rozhodol 

pre fasádu so zelenou 

brečtanovou stenou  

a betónovým  

vzhľadom.

Foto: Tomáš Manina

Foto: Rubén Bescos

Foto: norbert Tukaj

Foto: Benedek Bognár

Foto: Jakub skokan,  

Martin Tůma /  

Boysplaynice

Foto: Jure Goršič

 Renovácia
historických 
objektov
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Štruktúra 
 podporuje 
dizajn

Nebytová
stavba
Seeparkcampus West, Rakúsko  
Seestadt je jedným z najväčších projektov mestského 

rozvoja v európe. nová administratívna budova sa vyz-

načuje inteligentnými interiérmi, flexibilnými úžitkovými 

priestormi, udržateľnou výstavbou a zelenými rekreačný-

mi zónami. Zvláštnosťou je použitie markíz na ochranu 

pred slnkom, ktoré sú riadené podľa polohy slnka.

Ristorante Bolle Showroom Ag-
nelli, Taliansko  
Reštaurácia Bolle sa nachádza v Bergame 

a vyznačuje sa mimoriadne starostlivým 

dizajnom a prísnymi tvarmi. Živý vonkajší 

plášť, majstrovsky prepracovaný pomo-

cou Baumit creativTop, pripomína fosílie, 

pohyby zeme a roztavené kovy.
Vinárstvo Weingut Müller, 
Rakúsko  
nad existujúcou vínnou pivnicou, ktorá 

bola zabudovaná do svahu bol posta-

vený nový súbor vinotéky a obývacej 

izby. inšpiráciou pre farebnú schému 

boli tóny červenej v zemi, z ktorej sa 

ťažil kameň.

Dobrego III, Poľsko  
ide o architektonický komplex pozo-

stávajúci z troch budov so zvažujúcou 

sa južnou časťou. celkovo tvoria 

jednotnú štvrť, ktorá je spojená radom 

balkónov pozdĺž východnej a západ-

nej fasády.

Rue CURIAL, Francúzsko  
hustota a rozšírenie v mestskom kontexte: 

Táto konfigurácia umožňuje navrhnúť bu-

dovu, ktorá spája rušnú mestskú ulicu Rue 

curial s pokojnejšou atmosférou pasáže 

passage de crimée.

The Courtyard, Slovensko  
„The courtyard“ („dvor“) bol postavený v priestore medzi mest-

skými domami a ich prístavbami. Jeho čiastočne verejný charak-

ter umocňujú okolité terasy reštaurácií a aktivity, ako sú večerné 

podujatia.

Múzeum MO, Litva  
Múzeum MO má skutočne jedinečnú fasádu s matnou omiet-

kou, ktorá pripomína odtiene bielej farby prevládajúce  

v starom meste. dekoratívne lineárne prvky rozdeľujú fasádu, 

vytvárajú dojem hĺbky a ich meniace sa tiene vyvolávajú  

dynamický pocit.

Marbera Flora Green, 
Chorvátsko  
v srdci Kvarnerského zálivu sa 

nachádza ostrov Krk, ktorý bol 

tento rok obohatený o leto-

visko s 80 vilami z dubového 

dreva, ktoré sú situované blízko 

pobrežia. Marbera Flora Green 

villas vytvárajú dokonalú súhru 

architektúry a prírody.

Herbal Greenhouse, Maďarsko  
Tento nádherný bylinkový skleník bol postavený na troskách 

kláštora. na snehobielej fasáde naplánoval architekt omiet-

nutú „robustnú“ plochu s použitím štetcovej techniky pomo-

cou omietky Baumit creativTop, ktorá je rozdelená vložkami 

upletenými z lieskových prútov s drevenými rámami.

Exclusive features,  
Nemecko  
Štukatér a majiteľ zrealizoval svoje 

remeselné a tvorivé nápady  

vo vlastnom dome, kde exkluzivita 

interiéru prechádza do fasády. 

Kreatívne omietkové štruktúry; 

niektoré prírodne minerálne, iné 

tenkovrstvové s lakom a kovové  

v kombinácii so sklom a drevom.

Arben Murati, Nemecko  
ich zručnosť a nápady sa prejavili 

na budove ich vlastnej spoločnosti. 

Obdĺžniková štruktúra so skrom-

nou hlavnou fasádou tvorí potrebný 

rámec pre logo spoločnosti. Sgrafito 

kladie špeciálny dôraz na dekoratívnu 

vrstvu.

Škôlka „Neue Mitte“, Nemecko  
hlavný dôraz sa kládol na materiály a stavebné postupy 

šetriace zdroje, ako aj na zdravé životné prostredie bez 

škodlivých prchavých zlúčenín vOc. vo vstupnom priestore 

dominujú tmavé, výrazné farby.

Foto: Tomáš Manina

Foto: norbert Tukaj 

Foto: Benedek Bognár
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Odišiel priekopník
v oblasti stavebných 

materiálov
Friedrich Schmid  1943 – 2020

Ak niekto stelesňoval slovo „životné 

dielo“ vo všetkých jeho významoch, 

bol to Friedrich Schmid. História 

spoločnosti Baumit je úzko prepojená  

s jeho menom. Keď 31. marca 2020 

zomrel Friedrich Schmid, rodinný podnik 

prišiel o svojho zakladateľa a stavebný 

priemysel o priekopníka a vizionára. Je 

naozaj ťažké zopár slovami spravodlivo 

opísať skutočne mnohostrannú osobnosť.

Friedrich Schmid sa narodil do zmätku 2. svetovej vojny. 

Friedrich mal pod vplyvom otca, ktorý ťažil vápenec na juhu 

Viedne, a devastujúcich dôsledkov vojny už v mladom veku 

víziu, čomu sa neskôr bude v rámci profesionálnej činnosti ako 

podnikateľ venovať.

Chcel pomôcť pri obnove krajiny a prispieť 

svojím dielom – chcel vyvíjať dobré a praktic-

ké stavebné materiály a pomôcť tak trhu, ktorý 

na ne čakal. Po maturite pokračoval v štúdiu na 

obchodnej akadémii a na univerzite Montanuni-

versität v Leobene. V roku 1967 sa oženil.

Vážne životné okamihy

Friedrich Schmid mal len 26 rokov, keď v roku 1968 

pre zdravotné problémy svojho otca musel začať 

riadiť časť firmy. Zodpovednosť za celú firmu prevzal 

na svoje plecia v roku 1974 po smrti otca. Prebral 

podnik s obratom vo výške 60 miliónov šilingov (cca. 

4 mil. eur), o štyridsať rokov neskôr už to bolo 1,2 miliardy eur. Po-

čas éry Friedricha Schmida sa firma modernizovala, expandovala 

a rozvíjala, nikdy sa však nezabúdalo na tradíciu.

Medzinárodná inšpirácia

Počas svojich študijných ciest do iných 

spoločností v oblasti stavebných materi-

álov v USA alebo Nemecku si Friedrich 

Schmid uvedomil, že na stavenisku je 

potrebná rýchlosť, jednoduchosť a kva-

lita. Okrem toho mal spoľahlivý cit pre 

trh a vyvíjal výrobky vždy podľa potrieb 

zákazníkov. Čoskoro tak uzreli svet-

lo sveta prvé priemyselne vyrábané 

omietky z Wopfingu. O niečo ne-

skôr, koncom 60. rokov, vznikla prvá 

omietka na strojové spracovanie.. 

                                                           ➔
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Kto má odvahu, víťazí

Aby oslabil pozíciu výrobcu cementu, ktorý bol v tom čase lídrom 

na trhu, začal Friedrich Schmid pripravovať „tajnú“ výstavbu ce-

mentárne. Plán zrealizoval a závod Wopfinger Stein- und Kalkwe-

rke, ktorý zahŕňal okrem vlastného kameňolomu a spracovania 

vápenca teraz už aj vlastnú výrobu cementu, bol zasa o niečo 

nezávislejší. V roku 1980 podnikateľ s nadšením odkúpil závod 

Oswalda Nowotneho na výrobu polystyrénu a o čosi neskôr zria-

dil prvý závod na výrobu extrudovaného polystyrénu (XPS) v Ra-

kúsku. Vznikla tak firma Austrotherm.

Lov na inovácie

Lovecká vášeň, ktorej podľahol vo svojom súkromí, ho neopustila 

ani v jeho pracovnom živote, a tak postupne dobýjal trhy v stred-

nej a vo východnej Európe. Friedrich Schmid využil vhodnú chvíľu  

a po roku 1989 investoval do novej Európy so značkou Baumit.  

V roku 2008 Friedrich Schmid odovzdal vedenie spoločnosti Sch-

mid Industrieholding, ktorá v súčasnosti zahŕňa viac než 60 podni-

kov, svojmu synovi Robertovi. 

Človek a podnikateľ

„Znalec ľudí, motivátor, rodinný typ“ – existuje ešte mnoho ďalších 

prívlastkov, ktorými by sa dal opísať Friedrich Schmid. Zodpoved-

nosť a odhodlanie prevziať a budovať rodinné dedičstvo získal 

Schmid už v kolíske. Vďaka rozumnému riadeniu a jeho víziám sa 

malý podnik zmenil na úspešný medzinárodný rodinný koncern. 

Friedrich Schmid bol často o krok pred svojimi súpermi. Vždy ve-

del, ako motivovať svojich partnerov a zamestnancov, presvedčiť 

ich o svojich vizionárskych nápadoch a získať si ich pre svoje ná-

vrhy a plány. Ako človek, ktorý podporoval spoluprácu a zvyšoval 

výkonnosť, sa vždy zaoberal uskutočniteľnosťou a uplatniteľnosťou 

svojich nápadov. Muž so silným 

zmyslom pre rodinu si veľmi cenil 

jej podporu a myšlienku rodinné-

ho spolužitia preniesol aj do svo-

jej spoločnosti. Pre svojich synov 

bol vždy skúseným poradcom  

a spájala sa v ňom otcovská pýcha  

a ambície. Stratég, činorodý člo-

vek, ktorý spájal ľudí, ale aj spo-

ľahlivý priateľ, ktorý sa vždy 

zaujímal o svojich susedov.

Úspešný a skromný

Úspech, ktorý sa zdal sa-

mozrejmý a ľahko dosiahnu-

tý, bol tiež výsledkom usilov-

nej práce a veľkej disciplíny. 

Friedricha Schmida mali 

radi zamestnanci, zákazníci  

a konkurenti ho rešpektovali a v politike a obchode si ho vážili. Bol 

to mimoriadne úspešný šéf spoločnosti, ktorý si vždy zachovával 

svoju skromnosť. Ležérny a s chlapským stiskom ruky bol pred-

staviteľom sociálnej rakúskej priemyselnej šľachty v  tej najlepšej 

podobe.

výstavba závodu na výrobu vápenného hydrátu, 1955 cementáreň, 1980

Súkromný a pracovný život

Najobľúbenejšie koníčky Friedricha Schmida, poľovníctvo a plavba 

loďou, odrážali jeho najúspešnejšie črty: pri love vystopovať ko-

risť, priblížiť sa, skoliť ju a zbierať trofeje. A pokiaľ ide o plavbu 

loďou, zamerať kurz, ktorý je potrebné vždy a za každých okolností 

udržať. Jeho zanietenie sa mu osvedčilo – mnohé podniky v rám-

ci spoločnosti Schmid Industrieholding sú v súčasnosti úspešné  

v celej Európe.

Vo firemnom duchu 

Prostredie v spoločnosti formujú jej zakladatelia a vzory. Duch 

Friedricha Schmida je dodnes všadeprítomný. Je to vzájomná 

dôvera, ktorú si prejavujú kolegovia a nadriadení. Vzájomný reš-

pekt, kde sa nikto nepovyšuje nad ostatných, a ocenenie a uznanie 

schopností ostatných. A predovšetkým profesionalita a bezpod-

mienečná vôľa uspieť, to charakterizuje celoživotné dielo Friedricha 

Schmida. Jeho odkazom je, nikdy nezabúdať na neskrotnú radosť 

zo života a z práce.

 
 
 

1. nenechaj sa zavádzať teóriami 
riadenia. aj v dnešnej dobe 

sa dá dostať veľmi ďaleko len so 
zdravým rozumom a s usilovnosťou. 
Šťastie je stretnutie príležitosti a 
pripravenosti. ak chceš mať šťastie, 
musíš na to byť pripravený.

2. peniaze sú prevádzkový 
prostriedok ako je ropa, musí 

ich byť vždy k dispozícii dostatočné 
množstvo.

3. pri nákupe spoločností buď 
rozumný, buď v strehu a čakaj 

na správny okamih. iba tak môžeš 
zabrániť tomu, aby si rýchlo zaplatil 
príliš mnoho.

4. podanie ruky je vyššia 
hodnota. hovorí sa o ňom 

medzi partnermi, zákazníkmi a aj v 
banke. 

5. Ostaň vždy trochu 
nespokojný, funguje to ako 

dobrý pohon a motivácia.

6. Stanov si jasné ciele, aby si 
ich aj dosiahol.

7. ak sa niečo nepodarí, 
nevzdávaj sa, ale zaujmi nový 

postoj.

8. nerozširuj podnik míľovými 
krokmi, ale krok za krokom.

9. cestuj po krajinách, do 
ktorých chceš preniknúť, 

nielen raz, ale opakovane.

10.   investuj len do obchodu,  
ktorý vynikajúco poznáš.

11. včas urči svojho  
nástupcu.

Friedrich
Schmid

 o úspechu
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Každé dva roky si v nemeckej obci Oberstdorf vymieňajú názory 

týkajúce sa stavebníctva zástupcovia všetkých častí tohto od-

vetvia. Rozsiahly program s renomovanými rečníkmi ponúkol 

počas troch dní konania konferencie vzrušujúce perspektívy, odborné 

ťažiskové prednášky aj aktuálne trendové témy. 

Aktuálne ťažiskové témy

Ako budeme žiť, pracovať a bývať do roku 2030? Musíme sa obávať 

umelej inteligencie? A ako sa vysporiadame s každodennými problé-

mami? V rámci dňa venovaného budúcnosti otvoril kongres prehľadom 

aktuálneho globálneho politického vývoja Udo van Kampen, novinár 

a dlhoročný riaditeľ štúdia ZDF v Bruseli a New Yorku. Logickým po-

kračovaním bola pôsobivá prednáška o umelej inteligencii futurológa 

Svena Gábor Jánszkeho.

Nasledujúci deň bol venovaný stavebnej praxi, a  to najmä budúcim 

koncepciám bývania, hospodárskemu rozvoju a dôležitým normám. 

Napokon prišiel deň venovaný podnikaniu a aktuálnym právnym otáz-

kam. Prednášajúci  sa kriticky pozreli i na vedenie a hodnoty. Na tradič-

ný slávnostný záver podujatia sa tento rok podarilo spoločnosti Baumit 

získať Hansa-Joachima Watzkeho, významného a známeho predstavi-

teľa nemeckého futbalu.

Ešte viac partnerských ponúk

Na rozšírenej partnerskej výstave sa zúčastnili známi priemyselní a me-

diálni partneri, ako aj ďalší vystavovatelia. NOVINKA: Partneri z oblasti 

digitalizácie predstavili nástroje na podporu predaja alebo digitalizáciu 

v praxi. Množstvo zaujímavých podujatí zavŕšili dve slávnostné večerné 

podujatia. 

Odborný stavebný kongres v Allgäu sa v Nemecku koná už 28 rokov. Stretlo sa na ňom 
1 430 remeselníkov, architektov, vedcov a zástupcov obchodu so stavebninami, ako aj 
zástupcov správcov bytov, odborných združení a tlače.

Odborný stavebný kongres 2020 v Allgäu

výstavby
Budúcnosť

novinár Udo van Kampen (obrázok vľavo) a Joachim Watzke, 
predseda vedenia Fußball-Bundesligisten BvB (vľavo), predniesli 
napínavé prednášky.

nápady, podnety  
a šikovné praktické rady 
pre každodennú prácu 
a rozvoj podnikania – to 
všetko ponúkol odborný 
stavebný kongres 2020 
v allgäu.

110    vystavovateľov na najväčšom odbornom veľtrhu 

svojho druhu vo východnej Európe predstavilo svo-

je produkty a služby. Veľtrh tradične slávnostne otvorili rus-

ký minister kultúry Vladimír R. Medinsky a primátori Moskvy  

a Lipska, Sergej Sobjanin a Burkhard Jung. Podujatie Denk-

mal Russia-Moscow sa v ruskom hlavnom meste koná kaž-

dé dva roky od roku 2011 a organizuje ho spoločnosť Leipzig 

Messe International na základe úspešného konceptu podu-

jatia v Lipsku. K vystavovateľom patrili reštaurátori, architekti, 

dodávatelia meracích prístrojov, skla, prírodných farieb a sta-

vebnej chémie, ako aj reštaurátorských technológií a materiá-

lov. Mnohí sa takisto zúčastnili na programe kongresu s vyše 

180 odborníkmi. Spoločnosť Baumit na podujatí predstavila 

množstvo odborných znalostí a  inovácie z oblasti omietok 

a  reštaurovania pamiatok. Znalosti a zručnosti Baumit tímu 

doslova nadchli publikum v meste, kde sa obnova a  rekon-

štrukcia vlastne len začala.

Baumit na Denkmal Russia-Moscow 2019: 
Od 5. do 7. novembra 2019 sa v centre Gostiny 
Dvor v Moskve zišlo celkom 3 600 reštaurátorov, 
remeselníkov, architektov, investorov, vývojárov 
a zástupcov ďalších inštitúcií.

Denkmal
podujatie

Russia-Moscow
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Udržateľné
 vedenie

Gerald 
Prinzhorn (52)

Dipl. Ing. Gerald Prinzhorn 

začal svoju kariéru po 

ukončení inžinierskych štú-

dií v roku 1995 ako asistent 

vedenia v Baumit Rakúsko. 

Po ukončení štúdia MBA  

vo Fontainebleau ho pro-

fesijná kariéra priviedla do 

Boston Consulting Group, 

do odvetvia environmentál-

nych technológií  

v papierenskom priemysle. 

V roku 2011 nastúpil do 

spoločnosti Austrotherm 

ako jeden z konateľov. Od 

januára 2016 do 1. januára 

2020, keď prevzal riadenie 

spoločnosti Baumit Betei-

ligungen GmbH, pôsobil 

veľmi úspešne ako konateľ 

skupiny Austrotherm.

Na prelome rokov sa Robert Schmid, konateľ 

a spoločník rodinného podniku Schmid In-

dustrieholding, rozhodol reorganizovať dve 

úspešne sa rozvíjajúce firmy koncernu SIH,  Baumit 

a Austrotherm a od 1. januára 2020 poveril doteraj-

šieho konateľa spoločnosti Austrotherm, p. Geralda 

Prinzhorna, riadením spoločnosti Baumit Beteiligun-

gen GmbH. 

Rodinný podnik

Gerald Prinzhorn v posledných deviatich rokoch 

pracoval na posilňovaní značky Austrotherm ako ra-

kúskeho rodinného podniku, vybudoval jej postavenie 

na trhu a posilnil jej povesť ako poskytovateľa kvality. 

V spoločnosti Baumit sa teraz venuje predovšetkým  

reštrukturalizácii a synergickému optimalizovaniu vy-

soko decentralizovaných jednotiek v jednotlivých Bau-

mit krajinách. 

Ľudskosť a pochopenie kvality

Pre Geralda Prinzhorna sú už od začiatku jeho kariéry 

podstatné hodnoty ako ľudskosť a tímová práca: „Ko-

niec koncov nesieme zodpovednosť za desiatky tisíc 

zamestnancov a ich rodiny. Preto je pre mňa veľmi 

dôležitý udržateľný rozvoj spoločnosti.“

Nové desaťročie, organizačná štruktúra v Baumite po novom: 
Robert Schmid menoval do vedenia spoločnosti Baumit Beteili-
gungen GmbH doterajšieho konateľa skupiny Austrotherm,  
p. Geralda Prinzhorna.

Online
služby
pre predajcov

Baumit

■  Technické podrobnosti  
o produkte

■  Dokumenty ako karta  
bezpečnostných údajov

■ Výhody produktu
■  Obrázky produktu
■  Obrázky o spracovaní  

(vyvíja sa)

■  Videá o spracovaní  
(vyvíja sa)

■  Reklamné videá (vyvíja sa)

pIm-Dam
možno získať tieto 
údaje:

z

Ako sa z nudnej databázy stane moderný distribučný kanál: V odvetví stavebných 
materiálov sa toho v poslednom období deje veľa. Aj zákazníci a partneri spoločnos-
ti Baumit čoraz častejšie využívajú na distribúciu svojich produktov online obchody. 
Pokiaľ ide o koncepciu služieb Baumit, existuje efektívny online nástroj na rýchlejšie 
dosiahnutie úspešného predaja.
Digitalizácia otriasa aj pevne zabudovanými zásadami, na-

príklad tvrdením, že stavebné materiály nie je možné predá-

vať online. možnosti objednávania stavebných materiálov 

online stále pribúdajú. Zlepšujú sa aj technické možnosti 

prezentácie produktov, takže digitálny vývoj v roku 2020 

ovplyvnia tri hlavné trendy:

1. Prezentácia produktu sa stáva čoraz interaktívnejšou. 

Používateľ vyžaduje stále viac dodatočných informácií, 

napríklad videá o použití produktov. Pokiaľ ide o staveb-

né materiály, už dlhšie existujú aj rôzne možnosti presnej konfigurá-

cie a vizualizácie hotových fasád a miestností. 

2.    Umelá inteligencia analyzuje údaje o používateľoch a pro-

duktoch a zaisťuje rozumné štruktúrovanie, automatickú 

prezentáciu najlepšieho obsahu, ako aj individualizáciu 

všetkých údajov v závislosti od konkrétnych preferencií zákazníka.

3.  Paralelný trend k digitalizácii: Predaj v kamenných pre-

dajniach je stále neodmysliteľný. Zážitok zo skutočného 

nakupovania v obchode, „ohmatanie“ materiálu priamo 

na mieste a osobné väzby so skutočnými ľuďmi sú stále dôležité. 

Preto sa veľa zákazníkov vopred informuje online a potom nakupuje  

v predajni. Či už sa obchod uzatvorí čisto digitálne, alebo sa začne 

digitálne a dokončí na mieste predaja, kvalita údajov a dodatočné 

informácie o ponuke sú dôležitejšie než kedykoľvek predtým!

Podpora špecializovaných maloobchodníkov a remeselníkov

Už viac ako 10 rokov pracuje skupina Baumit so softvérom, ktorý 

uchováva údaje o produktoch vo všetkých 25 krajinách. Tento ná-

stroj sa nazýva pIm-Dam. PIM je skratka pre Product Information 

Management, t. j. zberné miesto pre všetky údaje patriace k pro-

duktu. DAM je skratka pre Data Asset Management – v najširšom 

zmysle databáza pre mediálny obsah, ako sú obrázky a videá.

To umožňuje spoločnosti Baumit centrálne spracovávať a ucho-

vávať údaje o produktoch a odovzdávať ich zákazníkom a part-

nerom. Tí si ich môžu následne zobraziť na online platformách  

a na domovských stránkach. Veľkou výhodou je možnosť prepojiť 

online obchod so systémom a prenášať tak údaje o produktoch 

Baumit automaticky - z Baumit PIM-DAM systému do systému zá-

kazníka.
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Baumit World 

Baumit International

Naša vízia? Zdravé bývanie!
Nový imidžový film Baumit sa venuje téme zdravého bývania. Prostredníctvom vzrušu-

júceho pohľadu do výskumu, vývoja a výroby ukazujeme, ako sa sen o zdravom, ener-

geticky úspornom a krásnom bývaní môže s výrobkami a systémami Baumit jednoducho 

splniť už dnes.

Rumunsko

Už 25 rokov vedúce postavenie na trhu
Baumit Rumunsko oslavuje v tomto roku svoje 25. výročie. Od svojho založenia je 

spoločnosť v Rumunsku priekopníkom, ktorý na miestny trh uviedol tepelnoizolačné 

systémy, inovatívne stavebné materiály a vysoko produktívne techniky spracovania. 

Baumit bol priekopníkom aj pri výrobe strojovo spracovateľných omietok a stierok, 

ako aj prvým dodávateľom omietkových a  maltových zmesí v  silách. Rok čo rok 

uvádza Baumit na rumunský trh nové produkty a systémy stavebných materiálov, 

a ostáva tak trvale lídrom trhu.

Baumit Rumunsko venuje osobitnú pozornosť medzinárodnému zameraniu na zdra-

vé bývanie. V tejto súvislosti treba spomenúť Baumit open – fasády s klíma efektom 

a  omietku Baumit Klima White, pre zdravú a príjemnú vnútornú klímu. Baumit je 

lídrom na trhu nielen v Rumunsku, ale vyváža svoje výrobky i do mnohých krajín 

strednej a východnej Európy. V roku 2019 dosiahli tri závody Baumit s vyše 200 

zamestnancami obrat vyše 55 miliónov EUR. To je dobrý dôvod na to, aby Bau-

mit Rumunsko oslávil svoje 25. výročie s dôverou v budúcnosť a naďalej upevňoval  

a budoval svoj imidž silného, inovatívneho a spoľahlivého partnera.

Kocka Baumit 
sa stáva 
postavou, ktorá 
nás sprevádza 
filmom.

Rusko

Building Skin
Toto dôležité fórum o fasádach, ktoré už 

pravidelne spája rôzne kongresy a výsta-

vy na danú tému, sa konalo už po štvrtý-

krát na ploche 3 500 m2. „Building Skin 

Russia“ priťahuje každoročne tisíce vývo-

járov, architektov a dizajnérov z rôznych 

regiónov krajiny. Súčasťou podujatia je 

veľtrh materiálov a technológií, kongres 

pre architektov, dizajnérov a vývojárov 

nehnuteľností, rôzne sympóziá a konfe-

rencia o inovatívnych izolačných materi-

áloch.

V tomto roku sa svojimi príspevkami pre-

zentovalo viac než 100 popredných rus-

kých odborníkov v oblasti fasád, striech, 

okien a tepelnej izolácie. Produktový ma-

nažér spoločnosti Baumit Rusko Boris 

Vtorov pripravil prezentáciu o výsledkoch 

výskumu z Baumit Viva parku v Rakúsku 

na tému „Zdravá výstavba a bývanie“. 

Baumit predstavil aj interaktívny výstav-

ný stánok, kde naši odborníci predviedli 

návštevníkom najobľúbenejšie produkty a 

najnovšie inovácie, techniky spracovania 

a lákavý výber farieb a štruktúr. Baumit je 

taktiež jedným z hlavných partnerov sprie-

vodného podujatia - „Majstrovstiev vo fa-

sádach“, na ktorých súťažilo 10  najlepších 

tímov z Ruska a hodnotila ich odborná po-

rota aj s účasťou Baumitu.

Foto: Branislav Vittek

Slovensko

Podpora hokejovej 
mládeže
V oblasti darcovstva a charity nie sú 

žiadne limity. Akou cestou sa firma 

rozhodne realizovať svoje darcovské 

zámery záleží od jej cieľov, kreativi-

ty a možno aj odvahy.

Cieľom Nadačnému fondu Baumit je pod-

pora zmysluplných projektov sociálneho 

charakteru s bližším zameraním na verejný 

priestor, život komunít, ekológiu, vzdeláva-

nie, kultúru, architektúru a dizajn. Prostred-

níctvom Otvoreného grantového programu 

podporujeme komunitné projekty, ktoré sú 

zamerané na rôzne skupiny ľudí v  jednotli-

vých regiónoch Slovenska, a  ktorých cie-

ľom je zvyšovanie kvality života ľudí. 

V minulom ročníku sme podporili aj hokejový 

klub Slovan Bratislava, a to nákupom špor-

tového oblečenia pre najmenších príprav-

károv HP4. V  tomto klube má športovanie 

detí a mládeže dlhú tradíciu. V súčasnosti tu 

pôsobí 11 detských a mládežníckych tímov, 

od prípravky až po juniorov. Zakúpených 

bolo 27 kompletných setov športového ob-

lečenia, ktoré tvorila bunda, mikina, tepláky 

a tričko.
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Slovinsko

Robiť dobro a ľahko 
dýchať
„Chceme, aby všetci ľudia bývali zdravo, energeticky 

efektívne a pekne.“ V súlade s touto víziou si Baumit 

uvedomuje dôležitosť zdravia pre kvalitu života. 

A preto sa zameriava na hľadanie riešení, ako umožniť všetkým 

prístup k zdravému životnému štýlu. Tento cieľ sa, samozrejme, 

nedá dosiahnuť iba so zdravými stavebnými materiálmi. Baumit 

Slovinsko už niekoľko mesiacov podporuje kampaň #zazdravvdih 

(#forhealthyinhale) a venuje časť výnosov z predaja omietky Bau-

mit Klima White detskej klinike UKC Ľubľana na doplnenie prístro-

jov na testovanie funkcie pľúc, ktoré môžu urýchliť proces liečenia 

mnohých detí. Okrem tohto daru dostali malí pacienti maľovanky 

a perá, aby im rýchlejšie ubehol čas v nemocnici.

Zdravý život nie je mýtus, ale záväzok spoločnosti Baumit po-

kračovať vo vývoji zdravých stavebných materiálov a podporovať 

projekty v oblasti zdravia.

Rakúsko

ArchIdea – zelené fasády
Baumit ArchIdea, platforma diskusií a nápadov na navrhovanie udrža-

teľných životných priestorov iniciovaná spoločnosťou Baumit, pozvala 

architektov a projektantov do oválnej haly viedenského areálu Museum-

squartier, aby spolu so špičkovými odborníkmi diskutovali o aktuálnych 

projektoch a udržateľných riešeniach týkajúcich sa zelených fasád.

Téma sa stretla s obrovským záujmom. Tak ako je optimalizované zateple-

nie fasády dôležité pre energetickú účinnosť a vnútornú klímu, sú zelené 

fasády dôležité pre mikroklímu mesta a napokon aj pre teplotu a klímu  

v interiéri. „Chceme, aby všetci ľudia bývali zdravo, energeticky úsporne 

a pekne. Obrovský záujem potvrdzuje, že Baumit je aj v tejto oblasti tým 

správnym partnerom,“ uviedol Mag. Georg Bursik, konateľ spoločnosti 

Baumit Rakúsko, ktorého potešilo, že na podujatí Baumit ArchIdea mohol 

privítať vyše 200 architektov a staviteľov.

Turecko

„Baumit je tu!“
To bolo mottom 3-dňového úvodného stretnutia ob-

chodníkov spoločnosti Baumit, ktoré sa uskutočnilo 

na juhu Turecka v Antalyi.

Informácie o globálnej klíme, súčasných stratégiách predaja  

a všeobecne o hospodárskom vývoji – to boli hlavné témy 

podujatia. Prednášali renomovaní rečníci, odborníci vo svojom 

odbore. Prvý deň patril pracovníkom oddelenia obchodu, po-

čas druhého dňa sa zišli zamestnanci a tretí deň bol vyhradený 

pre šéfov. Podujatie sa začalo veľkou otváracou šou, nasledo-

vali motivačné činnosti pre zamestnancov a informačné pre-

zentácie pre všetky cieľové skupiny. Vo foyer sa konala výstava 

inovatívnych produktov Baumit, akými sú omietky CreativTop  

a MosaikTop. Účastníci tak mohli spoznať najnovšie „Myšlien-

ky s budúcnosťou“.

Súčasťou programu boli aj večerné koncerty a tanečná noc  

v rytme 90. rokov. Celkovo to bol úspešný štart do roku 2020 

v tej najlepšej nálade!

Maďarsko

Sponzorstvo pre majstra sveta 
Spoločnosť Baumit Maďarsko je hrdá na to, že je od roku 2018 

sponzorom mladého talentovaného plavca Kristófa Miláka. Aj tento 

rok obnovila svoje sponzorstvo.

„Vždy sme sa snažili podporovať osobnosť, ktorá zodpovedá du-

chu Baumitu, ktorá môže svojím životným štýlom a svojimi úspech-

mi slúžiť ako vzor pre všetkých. Kristóf je sympatický mladý muž, 

ktorý vo svojom odbore podáva vynikajúce výkony a dosahuje ne-

uveriteľné výsledky. Je najlepší nielen v Maďarsku, ale aj na celom 

svete. Sme veľmi radi, že ho môžeme privítať v spoločnosti Baumit,“ 

uviedol Gábor Illy, výkonný riaditeľ spoločnosti Baumit Kft.

Spoločnosť Baumit je šťastná a hrdá, že môže Kristófovi Milákovi 

zablahoželať k jeho novému svetovému rekordu na majstrovstvách 

sveta v plávaní! 19-ročný mladý muž vyhral zlato v motýliku na 200 

metrov a prekonal doterajší svetový rekord Michaela Phelpsa. Kris-

tóf Milák sa v roku 2019 stal aj maďarským športovcom roka.

Gábor Illy, výkonný riaditeľ spoločnosti Baumit 
Kft, a plavec Kristóf Milák

ZELENÉ FASÁDY

Konateľ spoločnosti Baumit Turecko Atalay Özdayi (vľavo na obrázku) 
otvára úvodné stretnutie.
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Ako sme pracovali

Dnes, viac ako tri mesiace 

od vypuknutia epidémie 

na Slovensku, môžem 

povedať, že čo sa týka výroby, ne-

pociťujeme žiadne výrazné obme-

dzenia, ktoré by bránili plynule zá-

sobovať našich zákazníkov. Máme 

dostatok surovín, komponentov 

a obalov pre vlastnú výrobu. Ener-

gie sú dostupné a  taktiež funguje 

doprava tovaru aj expedícia sme-

rom k zákazníkom. 

Vo výrobe aj v teréne

Uvedomujeme si, že v tejto situácii ide predovšet-

kým o  zdravie ľudí. Od počiatku epidémie sme 

zaviedli preventívne opatrenia. Nabádame za-

mestnancov k zodpovednosti a kde to je možné, 

uplatňujeme prácu z domu.

Samotná výroba a  logistika stavebných materi-

álov však musela prijať celý rad opatrení. Hlav-

ne sme sa snažili vo výrobe vyhýbať priamemu 

kontaktu, máme k  dispozícii ochranné pomôc-

ky, prebieha pravidelná dezinfekcia pracovných 

priestorov špecializovanou firmou, maximalizuje-

me elektronický obeh dokladov, do skladov za-

vádzame prenos informácie elektronicky, priamo 

k obsluhe vysokozdvižného vozíka. Niektoré roz-

hodnutia v tejto situácii dokážeme prijať rýchlejšie 

ako obyčajne.  Musím vyzdvihnúť aj disciplínu na-

šich zamestnancov a  ich ochotu, s akou chodili 

do práce, hoci to pre nikoho z nás nebolo ľahké.

Odborné poradenstvo 

Aj odborné poradenstvo bolo zabezpečené rela-

tívne štandardným spôsobom. Fungovalo na telefóne, na zná-

mych číslach. Osobnú návštevu niekedy nahradilo malé video 

alebo fotografia, ale v prípade potreby sme na miesto aj vyces-

tovali. Viaceré naše služby sme poskytovali už dávnejšie elektro-

nicky, a to dnes ľudia radi vyhľadávajú.

Zdravie a bezpečnosť na prvom mieste

Som rád, že sa nám podarilo zachovať kapacitu aj tempo výro-

by, a nemuseli sme prijímať žiadne extra opatrenia. Okolnosti sa 

menili prakticky zo dňa na deň, a nedala sa, samozrejme, vylú-

čiť ani redukcia alebo aj úplné zastavenie výroby. Naše snaže-

nie smerovalo k tomu, aby sme podľa možností riziká eliminovali 

a minimalizovali negatívne dôsledky krízy na našich odberateľov. 

Ďakujem všetkým, že sme spoločnými silami zvládli toto náročné 

obdobie a verím, že zvládneme aj ďalšie „výzvy“, ktoré pre nás 

budúcnosť pripraví.

Celá spoločnosť, celá populácia 
sa ocitla v kríze. Nespôsobila ju 
ekonomika, ale neviditeľný vírus. 
Predpovedať v tejto dobe ďalší 
vývoj je veľmi odvážne. Snáď sa 
dá len optimisticky konštatovať, 
že ak krízu prekonáme, budeme 
silnejší, prídu nové šance. Samo-
zrejme, že táto kríza bude mať 
negatívny dopad na celú spoloč-
nosť, a teda aj na stavebníctvo. 
Do popredia sa dostávajú otáz-
ky potreby neustáleho ekono-
mického rastu, ochrany prírody, 
udržateľnosti života.

počas Korona-krízy

Text  
a foto: 

Lubo Fussek, 
Baumit  

Slovensko
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„Môj dom – môj hrad“, toto heslo sa počas „korono-

vých“ týždňov určite naplnilo do bodky. I to bol mož-

no jeden z  dôvodov, pre ktorý sa rozhodol majiteľ 

našej firmy, pán Robert Schmid pre veľkorysé gesto a vo svojom 

online posolstve 27. marca ponúkol všetkým zamestnancom svo-

jich firiem v  Európe zdarma 2 vedrá najinovatívnejšej vnútornej 

farby Baumit IonitColor. Umožnil nám tak využiť spomalený čas 

nielen užitočne na skrášlenie našich domovov, ale zároveň urobiť 

niečo i pre naše zdravie a zdravie našich blízkych.

Baumit IonitColor je totiž inovatívny výrobok s preukázaným pozi-

tívnym vplyvom na kvalitu vnútorného vzduchu, a teda i na ľudské 

zdravie, bez škodlivín a zápachu, takže nie je problém maľovať 

ani v byte, v ktorom zároveň bývate a pracujete. Po našich najo-

sobnejších pozitívnych skúsenostiach s týmto materiálom, ako to 

dokumentujú i fotografie našich kolegov pri práci, preto v sezóne 

2021 zaradíme IonitColor s  radosťou i do našej ponuky na slo-

venskom trhu.

preZdravý 
nás

Text: 
Petra Chebenová,
Baumit Slovensko

Foto:
Archív Baumit 

a Baumiťáci

• Jedinečná minerálna interiérová farba pre zdravé bývanie.

• produkciou zdraviu prospešných iónov aktívne zlepšuje kvalitu 

vnútorného vzduchu.

• Znižuje koncentráciu prachu a peľu v ovzduší.

• Bez obsahu škodlivých látok a nepríjemného zápachu po 

aplikácii.

Baumit IonitColor

všetkých

Kým kolegovia „v prvej línii“ 
vo výrobe naďalej odvážne 
pokračovali vo svojej práci za 
mimoriadne sprísnených opatrení, 
väčšina z  nás ostatných sa presunula 
do svojich domácich „kancelárii“ za 
kuchynské stoly, do obývačky či do 
zimnej záhrady a naše byty sa stali na pár 
týždňov školskými triedami, rokovacími 
miestnosťami, telocvičňami i kantínami 
súčasne, v každom prípade sa stali naše 
domovy našim bezpečným útočiskom.

domov
„chceme dať všetkým spolupra-
covníkom nášho koncernu sch-
mid industrieholding možnosť, 
využiť počas obmedzení spô-
sobených koronavírusom čas  
a skrášliť svoje domy a byty. 
chcel by som preto všetkým 
našim spolupracovníkom počas 
trvania týchto obmedzení po-
skytnúť zdarma vnútornú farbu 
ionitcolor. Ja osobne bývam  
v dome s omietkou Baumit Kli-
ma a farbou Baumit ionit a tiež 
sa musím v súčasnosti zdržiavať 

veľa doma. cítim sa však úplne v pohode a chcem dopriať 
tento pocit aj vám.“

Robert Schmid, majiteľ, v posolstve všetkým svojim zamest-
nancom 27. marca 2020
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Text: Tomáš Sepp, Baumit Slovensko
Foto: archív Robo Opatovský

okončuje stavbu rodinného domu v Skalici, kde sa rozhodol 

spolu s manželkou Katkou a dcérou Hankou presťahovať. Pri 

výbere omietok, farieb aj fasády, nenechal Robo nič na ná-

hodu. V spolupráci s odborníkmi z Baumitu stavil všetko na 

produkty pre zdravé bývanie. A rozhodol sa dobre. Porozprávali sme 

sa spolu o jeho novom dome a nových stavbárskych skúsenostiach.

Robo, v posledných mesiacoch si takpovediac „vymenil gi-

taru za kelňu“ – dokončuješ stavbu vášho nového rodinné-

ho domu v Skalici. Prečo práve Skalica? Nebude ti ľúto za 

Bratislavou?

Skalicu som si zamiloval, bola to láska na prvý pohľad. Krásne histo-

rické mesto, blízko do lesa, úžasné kúpalisko v horách, blízko na Mo-

ravu, milí ľudia... a aj moja manželka pochádza zo Skalice. Najprv som 

tu kúpil byt v centre, neskôr pozemok. A keď sa nám podarilo predať 

dom pri Bratislave, bolo rozhodnuté. Postavíme si domček v Skalici!  

A do Bratislavy to nemám ďaleko.

Aký bude váš nový dom? Máte radi modernú architektúru 

alebo ste stavili na klasiku? Čo by podľa teba nemalo v kaž-

dom dobre navrhnutom dome chýbať? Čo si si presadil ty 

a čo tvoja manželka Katka?

Vzhľadom na prostredie ide o klasický dom s modernými prvkami. Môj 

dobrý priateľ, architekt Juraj Zornička, bol pozemkom nadšený! Prvá 

jeho veta, ktorú povedal keď pozemok videl prvýkrát bola: Tu Robo 

dodržíme „genius loci“ tejto nádhernej vinárskej oblasti s  krásnym 

výhľadom na golfový rezort. Juraj navrhol nadčasový dvojpodlažný 

dom, ktorý sa páči mne a takisto mojej rodine. Som šťastný, že v rám-

ci domu mám aj svoju koncertnú sálu spojenú s galériou, kde do bu-

dúcna chcem vystavovať výtvarné diela autorov, ktorých obdivujem.

V Baumite máš viacero priateľov, naše cesty sa v minulos-

ti „skrížili“ viackrát. Hral si na viacerých našich firemných 

eventoch a  akciách pre zákazníkov. Je preto logické, že 

si hľadal radu aj u nás. Nebolo ťa treba dlho presviedčať 

a rozhodol si sa použiť pri stavbe domu kompletný systém 

produktov Baumit Klima pre zdravé bývanie. Čo ťa najviac 

presvedčilo? Aké riešenia ste použili?

Stavil som na prírodné materiály. A pretože mi záleží na zdraví mo-

jich najbližších, zaujal ma váš nový produktový rad Baumit Klima pre 

zdravé bývanie. Tehlová stavba bola pre ich použitie priam ideálna. 

Rozhodli sme sa pre interiérové omietky Klima White, ktoré výborne 

regulujú vlhkosť vzduchu v interiéri a majú preukázateľné antibakteri-

álne účinky. Práve nedávno sme robili maľovku stien s farbou Klima 

Color. Do maľovania sa zapojila aj  naša dcéra Hanka, ktorá z  toho 

mala aj primeranú zábavu. Teším sa aj na kreatívne „vychytávky“ vo 

forme štruktúrovaných povrchov materiálu Klima Dekor. V spolupráci 

s architektom Martinom Kríkom – vaším expertom na kreatívne tech-

niky sme vytipovali veľmi pekné dekoratívne riešenie pre niektoré vy-

brané steny. Na jeseň nás čaká ešte zateplenie fasády, ktoré bude tiež 

z programu Baumit Klima pre zdravé bývanie. Rozhodli sme sa pre 

paropriepustný systém Baumit open. Už teraz, krátko po omietnutí 

stien, je v dome mimoriadne príjemná vnútorná klíma, čo hovoria aj 

všetci návštevníci. Som rád, že náš nový dom nebude len pekný, ale 

aj naozaj zdravý. 

Máš popri organizovaní stavby domu čas aj na hudbu? Aké 

hudobné novinky priniesla nedávna korona-kríza? Čo je 

tvoja „srdcovka“?

Počas karantény ma kopala „vianočná múza“. Napísal som 10 nových 

vianočných skladieb, tak ak všetko dobre dopadne, vydám budúci rok 

autorský vianočný album. Ale priznám sa, že mám radosť aj z mojej 

novinky Modlím sa hudbou. Skladbu som venoval bojovníkom proti 

korone - ľuďom v  prvej línii, lekárom, záchranárom, zdravotníkom...

Všetci majú môj obdiv a rešpekt!!!     

Ďakujeme za rozhovor.

stavil na zdravé bývanie
Robo Opatovský

D

Kto by nepoznal známeho speváka 
- sympaťáka s príjemným hlasom 
a jeho chytľavými pesničkami Keď 
muž miluje ženu, Tancuj, Modlím sa 
hudbou či jeden z prvých hitov 
Natália. Robo sa v poslednom čase 
venuje okrem spievania aj novej 
činnosti. Obrazne povedané vyme-
nil gitaru za kelňu.

Investor:  Robo Opatovský s manželkou Katkou

Architektonický návrh:  Ing. arch. Juraj Zornička

Technická spolupráca Baumit:  Ing. arch. Martin Kríko

Realizačná firma  EL NIŇO, s.r.o., konateľ p. Milan Huťťa (strojové omietky a interiérové farby)

Vnútorné omietky:  Baumit Klima White, cca 800 m2 

Interiérové farby:  Baumit Klima Color, cca 800 m2

kreatívne povrchy:  Baumit Klima Dekor, cca 20 m2

Zateplenie:  Baumit open, cca 400 m2 

povrchová úprava fasády:  Baumit StarTop, cca 400 m2

Strojové omietky Klima White realizovala 
pre Roba Opatovského firma EL NIŇO 
pod vedením jej konateľa Milana Huťťu 
zo Skalice. Výsledok bol viac ako 
uspokojivý. Milana Huťťu sme sa opýtali 
na jeho skúsenosti s Klima omietkami.
„Realizácia s Klima omietkami bola  
zo začiatku trocha náročnejšia, 
ale výsledok stál za to. Po mojich 
dlhoročných skúsenostiach s rôznymi 
strojovými omietkami práve táto je 
najbelšia. S výsledkom som bol ja, ale 
hlavne môj klient, nadmieru spokojný 
a to je najdôležitejšie!“

O pROjekte

pOŽItÉ mateRIály BaUmIt 
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odkladané práce ako maľovanie, stierkovanie, betónovanie. Tieto zme-

ny sme zaznamenali aj v rámci vyhľadávania, kde vyskočili do popredia 

frázy ako suchý betón, ručné omietky, lepidlo, maľovanie, stierkovanie.

Práve na základe dopytu ľudí sme prispôsobili aj našu reklamu a obsah 

na našom webe. Energia, ktorú sme ešte pred krízou venovali do vylep-

šovania relevantného obsahu na webe a kľúčových slov, nám prinieslo 

v čase krízy ovocie a to v podobe zvýšenej organickej návštevnosti. Aj 

keď priemerne trávili ľudia o 33 % viac času konzumáciou online mé-

dií (zdroj: AIMmonitor-IABSlovakia-Gemius, 10 t.), my sme zaznamenali 

nárast návštevnosti za mesiac máj až o 190 % oproti minulému roku.

Sociálne siete

Aj na sociálnych sieťach sme museli zareagovať promptne na vzniknutú 

situáciu a hľadať spôsoby ako ďalej komunikovať. Napriek mimoriadnej 

situácii počet fanúšikov naďalej rástol, čo len potvrdilo fakt, že ľudia 

mali zvýšený záujem o drobné stavebné činnosti. Zaujímali sa o témy 

ako betónovanie, stierkovanie, maľovanie, fasády a zatepľovanie. Fanú-

šikovia hľadali uvoľnenú komunikáciu, ale nevadila im ani produktová 

komunikácia a rozmýšľali o tom čo by mohli, resp. stihli urobiť počas 

nútenej izolácie (okolo bytu, domu, pozemku, záhrady).

Rekordné nárasty užívateľov

Medziročne, ale aj medzimesačne, sme zaznamenali celkový nárast 

dosahu našich príspevkov. V porovnaní s minulým rokom sa nám sen-

začne zvýšili čísla celkového (+ 76 %), plateného (+ 72 %), organického 

(+ 92 %), ale aj virálneho (+111 %) dosahu. Efektivita dosahu len odráža 

a podčiarkuje celkový záujem zo strany fanúšikov aj ne-fanúšikov, ktorí 

sa postupne pridávajú. Priemerný počet interagujúcich užívateľov na 

stránke vzrástol v porovnaní s ostatnými priemermi z minulých období  

o fantastických 153 %, čiže o viac ako dvojnásobok. 

Ako sa pripraviť do budúcnosti?

Buďme flexibilní a nebojme sa prehodnocovať svoje už nastavené plá-

ny. Čo sa týka  dlhodobého hľadiska,  práve tvorba relevantného ob-

sahu, budovanie zákazníckeho servisu a služieb spolu s  istou formou 

odľahčenia a pozitívneho prístupu vám môže pomôcť v čase, kedy by 

ste to najmenej čakali.

Samozrejme, tento optimizmus v  ťažkých časoch platí len 

pre vybrané spotrebiteľské kategórie ako potraviny, zdra-

votnícke potreby, lieky, bicykle, domáce spotrebiče, ale aj 

stavebniny. Horšie už dopadli prirodzene hotely, cestovný ruch či 

spoločenské udalosti a kultúra.

Príležitosť zabodovať

Práve pre odvetvia, kde narástla spotrebiteľská aktivita, nastala 

príležitosť zabodovať v online priestore a zároveň zužitkovať všet-

ku energiu, ktorú dovtedy online budovaniu venovali. Aj u nás sme 

museli prehodnotiť našu komunikáciu a nastaviť si nové plánovanie. 

Zanalyzovali sme naše aktivity a porovnali ich so správaním pou-

žívateľov v online priestore. Ľudia svoje aktivity počas posledných 

mesiacov presunuli na práce okolo domu, rekonštrukcie alebo dlho 

Korona kríza nás všetkých 
zasiahla v menšej či väčšej 
miere. Na druhej strane práve 
spomalenie a lockdown nahrávali 
online komunikácii. Počas prvých 
týždňov korona krízy ľudia trávili 
konzumáciou online médií o 33 % 
viac času ako predtým.

počasOnline
Korona karantény

Text: 
Katarína Senderáková, 

Baumit Slovensko
Foto:

archív Baumit
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U rýchlenie miery renovácie je kľúčovým nástrojom v boji proti 

zmene klímy a prinesie zároveň významné výhody pre ľudí, 

ich kvalitu života a pre hospodárstvo. Zároveň je iniciatívou, 

ktorej cieľom je prispieť k akcelerácii obnovy hospodárstva v člen-

ských krajinách EU, ktoré sa dostali po pandémii COVID-19 do váž-

nej recesie.

#Prioritise People #AccelerateRenovation

Fond obnovy pre všetkých Európanov

Kampaň Renovate Europe 2020 v rámci spoločnej akcie s jej 39 

partnermi, ktorí projekt podporili, spustila návrh na vytvorenie „Fon-

du obnovy pre všetkých Európanov“. Výzva sa snaží poskytnúť zá-

sadný návrh, ktorý je príspevkom k súčasnej diskusii v rámci Európ-

skej komisie o príprave spoločného plánu hospodárskej obnovy EÚ 

po roku COVID-19, ktorý by mal v konečnom dôsledku zabezpečiť, 

aby energetická obnova stavebného fondu EÚ hrala ústrednú úlohu 

pri obnove EÚ.

Veľká odozva partnerských inštitúcií

Keďže sa iniciátori kampane domnievajú, že existuje skutočné rizi-

ko, že hospodárska kríza spojená s pandémiou COVID-19 by mohla 

posunúť EÚ späť k politickej fragmentácii, hospodárskej stagnácii 

a sociálnemu rozpadu, rozhodli sa začať spoločnú iniciatívu, ktorá 

pritiahne Európanov a Európsku úniu bližšie k sebe, čím poskytne 

impulz pre obnovenie hospodárskej činnosti formovanej zásadami 

Európskej zelenej dohody a zároveň riešiť nerovnosti v našej spo-

ločnosti inkluzívnym spôsobom.

Po jeho zavedení sa počet 39 pôvodných podporovateľov projektu 

rýchlo rozšíril na 125. Títo noví signatári, okrem diverzifikácie seg-

mentov zainteresovaných strán, umožnili, aby kancelária kampane 

rozšírila výzvu na čo najviac ďalších aktérov EÚ, aby sa posilnilo jeho 

politické posolstvo. Slovensko zastupuje v  iniciatíve Združenie pre 

zatepľovanie budov (ZPZ), ktorého jedným zo zakladajú-

cich členov je aj Baumit Slovensko.

Na otázku aký prínos môže mať aktuálne kam-

paň pre členské krajiny EÚ odpovedá Adrian 

Joyce, riaditeľ kampane Renovate Europe:

Keďže COVID-19 udržuje milióny európskych zamestnan-

cov a študentov doma, čo spôsobuje katastrofu pre naše 

hospodárstva, mali by sme už uvažovať o tom, ako môže-

me využiť Zelenú dohodu EÚ (EGD, European Green Deal, 

pozn. autora) na oživenie post-pandemického obdobia.

V iniciatíve Renovate Europe vidíme obnovu energie ako 

skvelý prostriedok na potlačenie hospodárskeho dopadu. 

Milióny budov verejného sektora sú v súčasnosti prázdne 

a môžu tak zostať - najmä školy – aj počas nasledujúceho obdo-

bia. Rýchle kroky tvorcov politík podporené finančnými stimulmi na 

podporu okamžitého spustenia „renovačnej vlny“ by umožnili ľuďom 

vrátiť sa k lepšiemu a zdravšiemu pracovnému a študijnému pros-

trediu v rámci zotavovania a zároveň by pomohli EÚ ako celku „vy-

rovnať krivku“ energetickej spotreby a emisií. 

EGD si stanovila ambíciu do roku 2050 znížiť emisie skleníkových 

plynov o 80 – 95 % (v porovnaní s úrovňami v roku 1990) a zva-

žuje posunutie cieľa energetickej účinnosti do roku 2030 z 32,5 % 

na najmenej 40 %. Dosiahnutie týchto ambícií jednoducho nie je 

možné bez toho, aby sme najskôr realizovali energetickú renová-

ciu našich budov. Kampaň Renovate Europe teda hovorí: Začnime 

okamžite!

Okamžitý ekonomický stimul pre malé podniky = náskok 

v oblasti dlhodobých stratégií obnovy

V blízkej budúcnosti bude stimulácia obnovy energie pomáhať udr-

žať najväčší priemyselný sektor EÚ aktívny: približne 16 miliónov 

Renovate Europe 2020 je politická komunikačná kampaň, ktorej cieľom je 

znížiť do roku 2050 spotrebu energie v budovách EÚ o 80 % prostredníctvom 

právnych predpisov a ambicióznych programov obnovy.

je plánom na zabezpečenie udržateľnosti hospodárstva 

eÚ. Tú môžeme dosiahnuť tak, že výzvy v oblasti klímy 

a životného prostredia premeníme na príležitosti vo 

všetkých oblastiach politiky a umožníme spravodlivú 

a inkluzívnu transformáciu pre všetkých. cieľom eGd 

je aby sa eÚ stala v roku 2050 klimaticky neutrálnou.

Zmena klímy a zhoršovanie stavu životného prostredia 

predstavujú existenčnú hrozbu pre európu a svet. 

na zvládnutie tohto problému potrebuje európa 

novú stratégiu rastu, ktorá zmení Úniu na moderné 

a  konkurencieschopné hospodárstvo, ktoré efektívne 

využíva zdroje a v ktorom

• sa dosiahnu do roku 2050 nulové čisté emisie 

skleníkových plynov

• bude hospodársky rast oddelený od využívania 

zdrojov

• sa nezabudne na žiadneho jednotlivca ani 

región

ľudí je priamo zamestnaných v stavebnom priemysle a v celej EÚ 

predstavuje výstavba 9 % hrubého domáceho produktu (HDP).  

V niektorých členských štátoch je stavebníctvo stále životne dôleži-

tým faktorom hospodárstva.

Vzhľadom na to, že 97 % pracovníkov v stavebníctve zamestná-

vajú 3 milióny spoločností s menej ako 10 zamestnancami, získa 

pravdepodobne stimulačný balík pre tento sektor širokú podporu 

verejnosti. Pravdepodobne to sú ľudia a ich rodiny, ktorí už zažívajú 

hlboké finančné dôsledky z dôvodu pozastavenia projektov.

Príprava dlhodobých stratégií obnovy na podporu cieľov EÚ  

v oblasti účinnosti a znižovania emisií je požiadavkou, do ktorej sú  

v súčasnosti zapojené všetky členské štáty. Mnohí už nepochybne 

vedia, kde a ako zabezpečiť rýchle zvýšenie efektívnosti. Mohol by 

sa tiež použiť rozsiahly, rýchly akčný plán na „doplnenie“ navrhova-

nej otvorenej platformy pre obnovu, ktorej cieľom je byť úložiskom 

technických informácií a osvedčených postupov.

Ekonomická hodnota obnovy verejných budov a škôl

Nebytové budovy s podlahovou plochou 6 380 miliónov m2 tvo-

ria 25 % z celkového množstva EÚ a zodpovedajú za 10 až 20 % 

z celkového dopytu po energii v závislosti od krajiny. V priemere 

sú budovy v odvetví služieb (napr. verejné a súkromné   kancelá-

rie, obchody, školy, nemocnice) v priemere o  60 % energeticky 

2020

EURóPSKA ZELENá
(European Green Deal)DOHODA
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náročnejšie ako obytné budovy (300 kWh/m2 oproti 170 kWh/m2). Celková spot-

reba energie v budovách dosiahla v roku 2016 458 Mtoe (1 Mtoe - milión ton 

ropného ekvivalentu = 41,868 PJ, pozn. autora), pričom subsektor služieb pred-

stavoval 150 Mtoe (32 %). Najmä dopyt v subsektore služieb sa od roku 2000 

zvýšil o 23 %, napriek spomaleniu po hospodárskej kríze v roku 2008. Aj keď 

v tomto podsektore existuje veľa typov verejných budov, treba poznamenať, že 

školy tvoria 17 % a nemocnice tvoria 7 %.Odstránenie závažnosti hospodárskej 

krízy rýchlym zvýšením tempa energetickej renovácie verejných budov ponú-

ka vládam na vnútroštátnej aj komunálnej úrovni šancu ísť príkladom a urýchliť 

ekologické stratégie na rýchle využitie úspor, ktoré sú možné len pri prevádzke 

v ekonomikách členských štátov. Zároveň sa uvedenými opatreniami zvyšuje 

kvalita života občanov.

Pozitívny príklad zo Slovinska

Mesto Ľubľana (Slovinsko) ponúka pozoruhodný príklad, keď nedávno zrekon-

štruovalo 48 verejných budov (napr. školy, knižnice, kultúrne inštitúcie, športové 

centrá a pod.), z ktorých 23 bolo kvalifikovaných ako významné energetické re-

novácie. Pri zvýšení účinnosti o 70 – 85 % (v závislosti od typu budovy) dosahujú 

úspory energie 8 245 MW a zníženie emisií 2,96 Mt ročne, zatiaľ čo finančné 

úspory za energiu, ktorá sa ušetrí, dosahujú 1 milión Eur ročne. Pri celkovom 

rozpočte projektu 14,8 milióna Eur je doba návratnosti iba 15 rokov. Medzi in-

vestorov projektu patrili mesto a  najväčšie slovinské energetické spoločnosti. 

Projekt zamestnal viac ako 100 miestnych dodávateľov, čím podporil aj hospo-

dársky rozvoj.

1. pretože energeticky účinná renovácia 

je reálnou možnosťou, ktorá zlepší 

životy ľudí.

2. pretože deti sa v zdravších školách 

učia oveľa lepšie.

3. pretože sa cítim zodpovedný za to, 

akú planétu zanecháme pre budúce 

generácie.

4. pretože energeticky účinná obnova 

je investíciou pre spoločnosť - nie 

nákladom.

5. pretože si nemusíme vyberať medzi 

silnou ekonomikou alebo riešením 

klimatických zmien - môžeme mať oboje.

6. pretože energeticky účinná 

renovácia znamená lokálne 

pracovné príležitosti pre miestnych 

obyvateľov.

7. pretože pracovné miesta lokálnych 

MSp (malých a stredných 

podnikateľov, pozn. autora) závisia od 

prosperujúceho trhu renovácie.

8. pretože žiadni občania eÚ v roku 

2020 by nemali mať na výber medzi 

vykurovaním a jedlom.

9. Zabezpečiť, aby sa naše 

vybudované dedičstvo zachovalo 

pre budúce generácie.

10. pretože sociálna rovnosť začína 

doma - v teplom a zdravom 

dome.

10dôvodov
na renováciu

Spracoval: 
Tomáš Sepp,

Baumit Slovensko

Zdroje:

www.renovate-europe.eu 

www.ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sk

www.ea-etics.eu/home/

Po vypuknutí krízy sa ľudia začali obávať nedostatku 
koncertov a kultúry vo všeobecnosti. Dokazovali to aj 
mnohé reakcie na sociálnych sieťach, a to nielen na 
Slovensku, ale aj vo svete. A aj to bolo dôvodom, prečo 
sme sa rozhodli spolu s majiteľmi bratislavského Edison 
parku vytvoriť projekt Mairee a EKG u vás doma.

kUltúRa
ONlINe

Baumit podporil projekt 
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Text: 
Alan Pastorek, 
ALL 4 STAGE

Foto:
 Marcel Staroň



Fragile, 16.5.2020

Unplugged trio - pavol hammel, peter preložník a Juraj Burian, 9.5.2020

Keďže projekt mal extrémne 

dobré ohlasy, pustili sme sa 

do realizácie projektu Kultú-

ra Online, aby sme v čase COVID 

pandémie priniesli kultúrny zážitok 

z  priameho prenosu do pohodlia 

domova. Rovno touto cestou by 

sme sa chceli poďakovať aj našim 

partnerom a muzikantom, ktorí túto 

myšlienku podporili.

Vystúpili u nás veľké mená ako Pa-

vol Hammel, Fragile, Peter Cmorík, 

Richard Rikkon, Robo Opatovský  

a mnohí ďalší… Projekt Kultúra 

Online mal k dnešnému dňu (pozn. 

red. začiatok júna) cez 1 000 000 

zhliadnutí a  tisícky komentárov na 

sociálnych sieťach či youtube.

Všetky koncerty boli odohrané  

v priestoroch Edison Park za tech-

nickej podpory firmy ALL 4 STA-

GE. Chcel by som podotknúť, že 

tento projekt stál na báze dobro-

voľných príspevkov cez Ticketpor-

tal a preto by som chcel v nepo-

slednom rade poďakovať všetkým 

fanúšikom, ktorí podporili sloven-

ských umelcov v ťažkých časoch.  

www.kulturaonline.sk
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martina 
Schindlerová, Tomáš 

Bezdeda a Richard 
Rikkon, 22.4.2020

peter cmorik band, 
25.4.2020

Martina Schindlerová, Tomáš 
Bezdeda a Richard Rikkon, 

22.4.2020



Recepty od

             Aj takto sme trávili čas 
počas Korona-krízy...

baumiťákov
Potrebujeme: 

 Cesto: ●   200 g polohrubej múky  ●   100 g masla  ●    2 žĺtky ●   80 g cukor  
●   1/2 prášku do pečiva 

Plnka:  ●   cca. 1 kg rebarbora  ●   100 g cukru  ●   škorica  
●  1 dcl vody  ●  cca 2 lyžice múky  ●   po sezóne rebarbory sa dá 

plnka určite urobiť aj z kyslejších jabĺčok 

Poleva:  ●   2 bielky  ●  80 g cukru

Dnes sa dá vďaka internetu našťastie pracovať kdekoľvek a tak som veľkú časť „ko-

rony“ mohla stráviť aj s rodinou na našej chalupe. Keď na chalupe pečiem, tak vždy 

len z toho, čo je v kuchyni a v záhrade, pretože do obchodu je ďaleko, a tak mi tento 

jednoduchý recept padol presne vhod. Rebarbora je síce veľmi zdravá zelenina, ale 

koláče sú z nej výborné a naše babičky ju preto mali v záhradách bežne. Piekli z nej 

vynikajúce koláče, robili sirupy a džemy, vždy však len do Jána (24. júna), potom sa 

rebarbora stáva kvôli vysokému obsahu kyseliny šťaveľovej ťažko stráviteľnou. 

A tu je recept.

Potrebujeme: 
●   250 g nasekané orechy - jemnejšie aj 

hrubšie

●   250 g kryštálového cukru

●   200 g práškového cukru

●   250 g masla

●   1 vajce

●   1 dcl smotany 33% 

●   tortové oplátky

●   Alternatíva:  

+ kandizované ovocie

PostuP: 

Kryštálový cukor upálime na karamel, ale 

dávame pozor aby sa neprepálil, môže to 

rýchlo zhorknúť a  celkový dojem zo zá-

kusku sa pokazí. Keď sa cukor upáli, do 

karamelu vlejeme smotanu na šľahanie. 

Miešame, kým sa všetko nerozpustí.

Za stáleho miešania pridáme maslo. Keď 

sa vytvorí konzistentná kaša, tak za rýchle-

ho miešania pridáme vajce a dávame pozor 

aby sa neseklo. Za stáleho miešania to ešte 

celé prehrejeme.

Už do odstavenej zmesi pridáme orechy, 

práškový cukor a plníme medzi 3-4 oplátky, 

kto má ako rád. Ako novinku som vyskúša-

la dať okrem orechov aj kandizované ovo-

cie navyše, netreba šetriť, je to veľmi dob-

ré a nikdy ho nebude dosť. Grilážové rezy 

poriadne priťažíme, veľmi dobrou voľbou 

sú knihy Dejiny umenia a  necháme takto 

napr. cez noc. Môžeme ich len nakrájať 

alebo dozdobíme roztopenou čokoládou. 

 

 

Pozor grilážky sú Prudko jedlé!

rezygrilážové
pripravila:  

Jana Mančíková, 
technické poradenstvo

rebarborový  
koláč so snehom

PostuP: 

Rebarboru ošúpať, nakrájať, rozvariť s vodou a škoricou na kašu, nakoniec za-

hustiť múkou a rozmixovať nahladko. Nechať trochu vychladnúť. Vypracovať 

cesto. Tortovú formu   (24-26 cm) vymastiť maslom, vysypať strúhankou. Na 

spodok formy rovnomerne roztlačiť cesto. Na cesto rozprestrieť rebarborovú 

plnku. Dať piecť na cca 30 minút (teplota 180 oC – pečenie zospodu + ventilá-

tor). Vymiešať tuhý sneh z bielkov, primiešať cukor. Hmotu rozprestrieť na vrch 

predpečeného koláča. Stiahnuť teplotu v rúre na cca 160 oC (pečenie zhora + 

ventilátor) a dať koláč dopiecť na  7-10 minút, kým bielková pena navrchu jemne 

zhnedne. 

Nechať trochu vychladNúť, Nakrájať a Podávať, ideálNe s dobrou kávou 

a s láskou. dobrú chuť!

piekla: 
Petra Chebenová, 
produkt manažér

PetriN tiP!

jaNkiNe varovaNie!
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Potrebujeme:
●  3 Baumit hrnčeky hladkej múky  ●   1 ČL sušeného droždia
● 1-2 ČL soli  ●  1,5 Baumit hrnčeka vlažnej vody a semiačka – podľa chuti (slnečnica, chia, sézam) 

PostuP: Zmiešať kvasnice s vodou tak, aby sa úplne rozpustili. Pridať soľ, múku a semiačka. Celé 

to nechať vykysnúť pri izbovej teplote min. 6 hodín, optimálne 7 hodín. Následne cesto rozhrnúť na 

pomúčenú plochu a vytvarovať bochník. Nechať znova vykysnúť cca 1-2 hod. 

Pol hodinu pred uplynutím času vyhriať rúru aj s vloženou prázdnou misou na 230 °C. Po vyhriatí rúry 

a misy, vložíme do misy bochník chleba a zakryjeme pokrývkou. Pečieme prvých 20 minút na teplote 

230 °C, potom chlieb odkryjeme a pečieme na 180 °C  asi 30-40 minút (kôrka musí byť zlatistá). 

chlebík s maslom je ozajstNou Pochúťkou!

hrNčekový chlieb

piekol: 
Jozef Poláček, 

technické poradenstvo

Potrebujeme:
●   250 g špaldovej polohrubej múky  
●   50 g špaldovej hladkej múky T630 – T700 
●   25 g  kakaa (nesladené, horké) 
●   11 g bezfosfátový prášok do pečiva
●   štipku soli 
●   ½ ČL sódy bikarbóny
●   75 g trstinového cukru 
●   260 ml srvátka 
●   100 ml kokosového oleja alebo olivového 
●   1 vajíčko
●   voliteľné – kúsky čokolády (ja som dala 

100 g 70% čokolády) alebo bobuľové 

ovocie 

PostuP:

Rúru si predhrejeme na 190 °C, teplo-

vzdušne a pripravíme si plech na muffiny, 

do ktorých vložíme papierové košíčky. 

V jednej miske si zmiešame suché ingre-

diencie a v druhej mokré. 

Do suchej zmesi nalejeme mokrú a pre-

miešame tak, aby sa zmes poriadne spo-

jila. Nie však priveľmi dlho, naozaj len čas 

potrebný na spojenie oboch zmesí, aby 

muffiny neboli tuhé. Naberieme zmes veľ-

kou lyžicou alebo zmrzlinovou naberač-

kou a plníme košíčky.  Vložíme do rúry na 

cca 20-25 minút (podľa toho aká je silná 

rúra). Zbytočne rúru neotvárame. Pred 

koncom pečenia špajdľou skontrolujeme 

či sú muffiny dobre upečené. Vyberieme 

plech z  rúry. Ešte horúce muffiny vybe-

rieme pomocou lyžice z  plechu a  dáme 

vychladiť na mriežku. Muffiny sú šťavnaté 

aj po 3-4 dňoch (ak sa nezjedia). Odporú-

čam skladovať v sklenenej nádobe

Ak pracujeme s kokosovým olejom je po-

trebné srvátku, vajíčko vybrať skôr, aby 

mali izbovú teplotu. Inak olej po pridaní do 

studenej zmesi stuhne (pod 25 °C je tuhý). 

Alebo trošku ohriať podmaslie na izbovú 

teplotu a do neho pridať vajíčko a koko-

sový olej.

čokoládové muffiny

FajNšmeker Povedal!

piekla: 
 Katka Skalová, 

technické poradenstvo

katkiNa rada!
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Potrebujeme:
●  40 dkg kuracej pečienky  ●   4 celé vajíčka  ●   2 dl oleja 
●  1 šľahačka na šľahanie

PostuP: 

Osoliť, ovegetiť, máličko okoreniť. Všetky ingrediencie roz-

mixovať naraz v mixéri. Vyliať do vymastenej nádoby, piecť 

¾ hodiny v rúre vyhriatej na cca 180 °C. Po upečení vyklopiť.

Ja používam klasickú misu z jenského skla, ale môže byť aj 

forma srnčí chrbát alebo tortová. Terinu môžete podávať ako 

„slaný dezert“ nakrájaný na trojuholníky s chlebíkom  alebo 

natrieť  klasicky na  chlieb. Na recept sa môže použiť aj brav-

čová pečeň, ale potom je mierne hutnejšia, mne sa osvedčila 

kuracia terina, ktorá je viac „nadýchaná“.

Prajem dobrú chuť!

 „FalošNá“ kačacia teriNa 
(paštéta)

pripravila:  
Daniela Čachanová,

 marketing

Potrebujeme: 

korPus: 
●  200 g sušienok 
●  100 g masla

NáPlň: 
●  400 g mascarpone   ●   3 PL práškové-

ho cukru ●  2 zrelé avokáda ●  2 limetky 

- šťava

PostuP:

Sušienky rozmixujeme a spojíme 

s maslom. Hmotu natlačíme do formy 

a vytlačíme po bokoch. Dáme do 

chladničky zachladiť. 

Mascarpone osladíme práškovým 

cukrom a vymiešame. Do tejto hmoty 

zamiešame avokádovú masu, ktorú 

sme pripravili z rozmixovaných avokád 

a ochutili šťavou z dvoch limetiek.

Masu vylejeme do formy a dáme cez 

noc chladiť.

Pred servírovaním ozdobte cheese-

cake plátkami z limetky, limetkovou 

kôrou a levanduľou.

dobrú chuť!

avokádovo-limetkový cheesecake  
– nepečený Ø 22 cm 

pripravila:  
Daniela Čachanová,  

marketing podľa receptu  
Janky Hofferovej,  

ekonomické oddelenie

daNkiN  tiP!

jaNkiN tiP!
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Sanačné omietkové systémy Baumit Sanova dokonale ochránia steny vystavené 

pôsobeniu vlhkosti a solí pred ďalším poškodením. Zabezpečia ich postupné 

vysušovanie a dajú tak fasáde novú funkčnosť a pôvodnú krásu. Navyše, murivo 

zbavené vlhkosti a pôsobenia negatívnych vplyvov solí významne reguluje vlhkosť 

v interiéri, čím vytvára ideálne podmienky na zdravé a komfortné bývanie. 

Rozhodnite sa pre profesionálny sanačný systém Baumit Sanova a vdýchnite 

starým budovám úplne nový život. 

 Na murivo poškodené vlhkosťou a soľami

 Na vonkajšie aj vnútorné použitie

 Na dlhý život starých budov 

Myšlienky s  budúcnosťou.

Sanova Systém
Sanácia

     Nový život
  pre staré a vlhké steny 

ZARUČENÁ
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